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KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING

DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING
van Zaterdag 30 December 1911.

Voorzitter: de Heer II. A. Lorentz.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

IUHOUD.
Ingekomen stukken, p. 638.

Wooid van hulde aan de nagedachtenis van liet overleden buitenlandseh lid SirJ. D. Hooker,

p. G39.

Mededeeling van den Voorzitter dat bij notarieële akte van 1 April 1911 liet „Bakhuis

Roozsboom fonds" is gesticht, p. 639.

Verslag van de Heeren C. /Winkxer en I,. Bolk over eene aangeboden verhandeling van

den lieer Paul Köthig te Charlottenburg, getiteld: „Beitr'sige zum Studium des Central-

nervensvstems der Wirbelticre. 5ter Beitrag", p. 640.

t'. E. A. WiChmakk: ..('ver de zoogenaamde atollen van den Oost-Indischen Archipel", p. 641.

.1. 1). van der Waals: „Bijdrage tot de theorie der binaire mengsels. XVII. De samenstelling

der gasphasc tusschen die der twee coexisteerende vloeistofphasen", p. 654.

Morris Owen: "The thermomagnetic properties of elements". (Aangeboden door de Heeren

II. F. ,1. G. du Bots en 1'. Zeeman), p. 673.

M. J, van 1'vin: ..Homogene lineaire differentiaalvergelijkingen van de tweede orde met

gegeven betrekking tusschen twee particuliere integralen", 'Se mededeeling). (Aangeboden

door de Heeren W. Kapteïn eti P. II. Schoute). ]). 681.

II. Zwaardemaker: „De afvloeiing van acustischc energie uit bet hoofd, volgens proefnemingen

van Dr. P. NlKJFOROtVSKl", p. 686.

J. Oj ik Jtt. ea II. K. Ivtttvr: „Photo-elektrische verschijnselen bij zwavelantimoon (antimoniet)".

(Voorloopige mededeeling). (Aangeboden door de Heeren P. van ROMBUROH en A. P. N.

Franc himontj, p. 692.

P. M. Jaeoer en .1. B. Mekke: ..Studiën over het tellurium. II. Over verbindingen van

telluur en jodium". (Aangeboden door de Heeren P. van Romburgh en A. P. N. Fran-

CIIIMONT), p. 695.

F. M Jaeger en .1 1!. X. van Kregten: „Uver de vraag naar de mengbaarheid in den

vasten toestand tusschen aromatische nitro- en nitroso- verbindingen". III. (Aangeboden

door de Heeren P. van Romburgh en A. 1'. X. Fbanchimont), p. Tuo.

E. F van de Sande Bakiidyzen: ..Onderzoek omtrent de empirische termen in de middel-

bare maanslengte en omtrent den constanten term van Hansen in de maansbreedte", p. 7 12.

,1. 1'. Kiim.n: „Onderzoekingen omtrent de mengbaarheid van vloeistoffen", p. 725.

P. Zeeman: „Over het isoleercnd vermogen van vloeibare lucht voor hooge spanning en over

het electru. optisch Keur effect in vloeibare lucht", p. 731.

A. F. HOLLEMAN : „Over de chlon cring van benzoëznnr". (Naar aanleiding van een experi-

menteel onderzoei van «ijlen den Heer .1. Tit. Bornwater), p. 736.
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T. vax in i'. Linden : „Over het mechanisme der benzolsubstilutie en over de tegenstelling

der vorming van para-ortho- tecenover meta-substituticproducten". (Aangeboden door de
Hoeren A. F. Hci.leman en S. Hoogewkrfi p. 7.'S9.

A. 1'. Holleman „Opmerk ngen naar aanleiding van bovenstaande meded. eling va» der. Heer
T v w in r Linden, p. 7-iG.

A. Smits "Dus Gesett der Pnnvandlungsstiifen" in het licht vaa de theorie der allotropie".

Inleiding . Aangeboden door de Hoeren A. F. Holleman en J. D. van der Waals), p. 7-18.

1'. E. C. Sciikffer „Over gnsevemvichtcn". (Aangeboden door do Hoeren .1. 1). van dkr
Waai s en A. I

1 '. Holleman p. "Gl.

,T. ,1. van Laar: „Qvcr tb' veranderlijkheid der grootheid b in de toestandsvergelijking '.-an

\ in oer Waals, ooi in verband met de kritische grootheden". IV. Slot) Aangeboden
door de Heeren II- A. Lorektz mi F. A. H. Sciirfjnemakers), p. 777

1.. S. Ornstein : „Opmerking over het verband der methode van Gibbp, nu i die vnn tien

viriaal mi van de gemiddelde weglengte, bij de afleiding van de toestandsvergelijking".

Aangeboden door il Heeren II. A. Lorektz en II. Kamerlikgh Onnes), p. 790.

II Kamerlinoh Onnes: "Verdere proeven met vloeibaar helium", p. 703. fMet 2 platen).

II. Kamerlingm Onnes mi A. Perrier; „Ondeizoekingenovermagnetisme.IV. Over paramag-

nctisme bij zeer lage temperaturen", p. 80.").

II Vermeulen: „Over eenige tinitroanisolcn". [Aangeboden duur do Heeren A.E\ Holleman
mi S HOOOI " i Rl i |'. S< l_

.

Cu. Kim;: „Sur l;i uocuité compari 6 ilutionsacides'concentrcesetdiluc'esd'arsénobcnzol.

l.i dilution en therapentiqne intraveinense". Aangeboden door de Heeren H.J Hamburger
en C. Eykman . p 809.

Tii. Kohkstamm en I.. S. Ornstein : „Het warmtetheorema van Nernst en de chemische

feiten". (Aangeboden door de Heeren .1 l>. van umi Waals en II. A. Lorkntz), 809.

Aanbieding van boekgi schenken, p. 809.

Hel Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekenrd.

Ingekomen zijn

:

Ie. Berichl van den Meer H. Kamerlingh Onnes dat hij verhin-

derd is de vergadering bij te wonen.

2e. AJi^sne van Zijne Exc. den Minisier van Binnenlandsche Zaken

d.d. 'M) November 1911, waarbij de Minister doet toekomen het dooi-

den Heer H. Planten ingezonden verslag zijner werkzaamheden in

het Laboratorium op <\i'n Col d'Olen met verzoek de Ier zake. be-

staande commissie uit de Kon. Akademie er van te doen kennis

nemen en hel daarna weder terug te zenden aan <]q\\ Minister.

Aan liet verzoek van den Minister is voldaan.

.'ie. Schrijven van liet Bestuur der Geologische Commissie d.d. 1

December 1911, waarin het Bestuur der Kon. Akademie verzocht

windt aangezien de voor het loopende jaar toegestane gelden

grootendeels noodig zullen zijn voor noodzakelijke uitgaven en voor

het jaar 1912 geen geld is aangevraagd - bij Zijne Exc. den Minister

van Waterstaai Ihans aan te vragen om de ƒ 1000, welke voor dit

jaar aan de Geologische Commissie werden toegestaan, betaalbaar ie
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willen stellen en dit bedrag, na ontvangst, aan het Bestuur der

Commissie over te maken.

Dit verzoek werd door het Bestuur der Akademie aan den Minister

overgebracht.

4e. Missive van Zijne Exc. den Minister van Waterstaat d.d. '27

December 1911 met bericht dat aan bet verzoek der Geologische

Commissie onder 3e vermeld] gevolg zal worden gegeven.

Aan hel Bestuur tier Geologische Commissie is hiervan mededeeling

gedaan.

5e. Circulaire van het „Comité d'oraranisation du 2 iÏ!rne congres

de chiniie et de physique pures et appliquées en mémoire de Men-

déléeff", waarin verzocht wordt aan de leden der Ai'deeling mede-

deeling te willen doen dat dit Congres te St. Petersburg gehouden

zal worden van 3—10 Januari 1912 in het gebouw der Universiteit.

Deze circulaire is ter kennisname aan de chemische leden der

Ai'deeling gezonden.

De Voorzitter wijdt een woord van hulde aan de nagedachtenis van

Sir J. D. Hookkr, sinds 1SS5 buitenlandse!) lid der Akademie, van

wiens overlijden de Ai'deeling zijdelings heeft kennis genomen.

Aan de familie van den overledene is een brief van rouwbeklag

gezonden.

Voorts deelt de Voorzitter mede, dat bij akte, den i
en April 191

1

gepasseerd voor den notaris A. Scheltema Beduix te Amsterdam,

is opgericht het „Bakhuis Roozeboom-fonds" , waarvan de saamge-

brachte gelden, thans tot een bedrag van / 1100, belegd zijn door

aankoop van eene inschrijving op het Grootboek der Nationale Schuld,

groot nominaal f 1300. Deze gelden zullen beheerd worden door de

Kun. Akademie van Wetenschappen, onder de bepaling dat de renten

daarvan zulle)) worden aangewend tot het uitreiken van een gouden

medaille aan dengene, die zich het meest verdienstelijk zal hebben

gemaakt door zijn arbeid op het gebied der phasenleer, zulks ter

beoordeeling van een door het Bestuur van de wis- en natuurkundige

Afdeeling der Kon. Akademie benoemde commissie van twee of meer

leden dier Afdeeling, welke Commissie het recht zal hebben een ot

nieei- deskundigen, niet-leden der Akademie, te assumeeren.

Een afschrift der akte van Stichting wordt voor de leden der

Afdeeling ter inzage gelegd en zal gedeponeerd blijven in het Archief

der Akademie.

42*
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Anatomie. De Hoer Winkler brengt, ook uil naam van den

Heer Bolk, hel volgende rapport uil over de ter uitgave in

de werken <\rr Akademie aangeboden verhandeling van <\c\\

Heer Dr. Paul Röthig.

Aan

het Bestuur der Wis- en Natuurk A/tl.

van de Ken. Akad. v. Wetenschappen

i e Amsterdam.

De ons Ier béeordeeling door de Wis- en Natuurkundige Afdeeling

der Koninklijke Akademie ter hand gestelde verhandeling van den

Heer Paul Róthig te Charlottenburg, beval de resultaten van een

onderzoek, dal ten deele verricht is in hel Anatomisch Instituul der

Berlijnsche Universiteit, ten deele in hel Instituul voor Hersenonder-

zoek ie Amsterdam. Voor zijn verblijf te Amsterdam beschikte de

schrijver over een stipendium (\v\- Gravin BosE-stichting (e Berlijn.

Hel onderzoek heefl betrekking op de rangschikking der cellen

in de voorhersenen (\^y Amphibiën en beoogt in 'l bijzonder eene

vergelijking der hij de Amphibiën gevonden toestanden met die liij

l.acerta en Testudo. Deze verhandeling is de vijlde van een reeks

welke van o'e hand Ao< schrijvers verschijnt onder den algeineenen

titel : „Beitrage :mn Studium des Zentralnervensystems der Wirbeltieré"

.

Hel onderzoek strekt zich uil over vertegenwoordigers zoowel der

Urodelen, als dei- anure Amphibiën.

De schrijver beginl met eene uiteenzetting zijner hij de Urodelen

gemaakte bevindingen, en vergelijkt de verhoudingen hij Hynobius,

Diemyctylus en Necturus met die welke reeds vroeger dooi- hem

hij Siren lacertina beschreven zijn. Eerst onderwerp! hij den Bulbus

olfactorius vervolgens den Lobus hemisphericus aan een onderzoek,

om daarna langer slil te staan hij het verschillend voorkomen van

het zoogenaamde Septum of der Eminentia septalis.

\an de Anuren werden Rana en Bufo onderzocht. Ook hiervan

wordl eerst van den Bulbus olfactorius en daarna meer in 't bijzon-

der van den Palaeocortex de cellulaire structuur benevens de celvormen

nauwkeurig beschreven, liet blijkt hierbij dat in de organisatie dezer

onderdeelen van hel centraal zenuwstelsel Bufo meer tol de Repti-

lien nadert '\an Rana.

Het ligt voor de hand, dat de schrijver, waar hij zijn onderzoek

grootendeels in hel Centraal Instituut voor Hersenonderzoek verrichtte,

meer in 'l bijzonder zijn aandacht wijdde aan de formatie van hel

Striatum en van het Epistriatum, zoowel 'bij Urodelen als bij Anuren.
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Door onderzoekingen, reeds vroeger in dit Instituut verricht, zijn

omtrent deze formaties nieuwe gezichtspunten geopend.

In een tweede gedeelte zijner verhandeling gaal de schrijver n.it-

voerig in op een vergelijking der uitkomsten v;m zijn onderzoek met

die van andere onderzcekers op dit gebied, in het bijzonder van IliJt-

RieK, de Lange en Elliot Smith. Vooral bij het uitgebreide,onderzoek

van eerstgenqemden wordt langen lijd stil gestaan, en op eenige

onjuistheden in de opvattingen van dien Schrijver gewezen,

Het onderzoek van den Heer RöTHlG maakt den indruk van groote

nauwgezetheid en betrouwbaarheid, terwijl een aantal met groote

zorg uitgevoerde figuren het in den tekst beschrevene staven. Wel

is waar bevat het geschrift in hoofdzaak meer waarnemingen dan

algemeen samenvattende gedachten ot' nieuwe gezichtspunten, doch

liet komt ondergeteekenden voor, dat dit aan de waarde der ver-

handeling geen afbreuk doel. Zij aarzelen dan ook niet om der

Vergadering in overweging te geven, de door den lieer Kotiik;

aangeboden verhandeling in de werken dei' Akademie op Ie nemen.

Ij. IjOT.K.

Amsterdam, December 1911. ('. Winkler.

De conclusie van het rapport woi lt goedgekeurd.

Aardkunde. De Heer A. Wichmann doet eene mededeeling :

„Over de zoogenaamde atollen van den Oost-Indïschen Archipel"..

De geograaf .1. F. Nikrmk.vkk heefl kort geleden beweerd, dal tot

dusver algemeen aangenomen werd, dat barrière-riffen en atollen

„geheel of nagenoeg geheel aan de kusten van den Archipel waren

ontzegd", dat „deze meening een dwaling" en de bouwwijze dier

barrière-riffen „een nieuw getuigenis tegen de theorie van Dar win"

was ').

Van die „algemeen" veronderstelde afwezigheid van barrière-rillen

en atollen was tol nu toe niets gebleken, ofschoon (al van natuur-

onderzoekers ervan overtuigd geweest zullen zijn, dat zij ontbreken,

omdat de berichten voldoende bewijskracht misten en buitendien de

Archipel zich in 't -algemeen als een grool opheffingsgebied doei

l
) Barrière-riffen en atollen in de Oost-Indiese Archipel. Tijdschr. K. Nederl.

Aardr. Genootschap. (2) XXVIII. 1911, 'bh. 877, 893. - Barrière-riffen in den

Oost-Indischen Archipel. Handelingen van hel 13de Nederl. Natuur- en Gém
Congres gehouden te Groningen. Haarlem 1911, blz. 368,
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kennen, waarin aan dergelijke koraalvormingen geen plaats toekomt.

Ten einde zoo veel mogelijk alle onzekerheid weg te nemen, stel ik

mij voor een onderzoek naar de al of niet gegrondheid dier berichten

in te stellen.

Toen Charles Darwin voor nagenoeg 80 jaren zijn werk voor

het eerst in het licht gaf 1

), waren de gegevens waarover hij beschikte

nog zeer onvolledig en niet in allen deele betrouwbaar, zoodat hij

niet altijd in staat was te beslissen in welke kategorie de aangegeven

riffen ie rangschikken waren. Hij kwam tot liet resultaat, dat in den

Oost-Indischen Archipel met voldoende zekerheid slechts strandriffen

aan te wijzen waren, maar was niettemin geneigd het beslaan van

andere rifvonnen voor mogelijk en zeil' waarschijnlijk te achten.

Wij zullen de/.e het eerst aan een nader onderzoek onderwerpen.

Wai de Aroe-, Tanimbar- en Timor Laut-eïlanclen betreft, achtte

hij het volgens de toen bestaande kaarten voor mogelijk, dat zij van

barrière-riffen omgeven waren, maar zag er, wegens de onzekerheid,

die er heerschte, van at ze op de kaart als zoodanig te kleuren !

).

Reeds uit de mededeelingen van F. A. A. Gregory blijkt echter, dat er

slechts van strandriffen sprake kan zijn '), die zich volgens de nieuwste

berichten in 't algemeen l—6 zeemijlen, ten ZW. van liet eiland

Trangang zelf tot 13 zeemijlen uit den wal uitstrekken 4

).

Soemba. Afgaande op een bericht van James Horsburgh omtrent een

rif. dat zich aan de Zuidkust van dit eiland tot 4 zeemijlen uitstrekt

en de groote diepte van de zee in de nabijheid 5

), achtte Darwin

de aanwezigheid van een barrière rif aldaar eveneens waarschijnlijk

(blz. 174). Uit nieuwe gegevens blijkt evenwel slechts de aanwezig-

heid van een strandrif.

Loeang. Naar aanleiding van een bericht"), dat het uitgestrekte

rif van dit eiland naar buiten steil afdaalt en van binnen eene

diepte van 12 voeten zou hebben, meende Darwin, dat het misschien

een barrière-rif was. De nieuwste opgaven bewijzen evenwel, dat

hel een strandrif' is
7
).

]
) Tl: e Structure und Distribution of Coral Reefs. London 1842., 2d ed. 1874,

3d ed. by T. G. Bonnet, 1889, new. ed. bij John W. Judd, 1900.

-) The Structure und Distribution &c. 1842, blz. 172.

Zeemansgids voor cle Vaarwaters naar eu door den Molukschen Archipel.

Amsterdam. 1853, blz. 263, '277, 284.

*) Zeemansgids voor den Oost-fndischen Archipel V. 's-Gravenhage 1908, blz.

13, 17, 29, 55.

"') India Directory. -4 1 1 1 ed. II. London 1836, blz. 607.

G
) D. H. Kolff Jr. Reizen door den weinig bekenden zuidelijken Molukschen

Archipel. Amsterdam 1828, blz. 130, alwaar overigens gezegd wordt 9— 12 voet.

:
) Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archipel V. 1908, blz. 9.
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Ceram Laut, Goram en Keffing. Dakwin beroept zich m zijn ver-

moeden, dal de in diep water van deze eilanden afstekende rillen

Int de barrière-riffen bebooren, op G. W. Earl '). Volgens de nieuwste

gegevens echter liggen de Ceram Laut-eilanden „op een grool zeer

„steil koraalrif, dat zich om de Oost tot benoorden Soeroeaki uit-

strekt. In dil koraalrif heeft men eenige diepe geulen, waarvan de

„straten Keffing en Kihoaroe voor groote schepen bevaarbaar zijn". s

)

Verder schrijf! Darwin (blz. 176): „in llie space of the sea, north

„of the great volcanic chain, from Timor to Java, we have also

„other islands, sneb as the Postillions, Kalatoa, Tokan-Bessees,&c,

„which are chieflv low, and are surrounded by very ii'regular and

„distant reefs. From the imperfect charls I have seen, I have int

„been able to decide whether they belong to the atoll or barrier-

,
.classes, or whether they merely fringe submarine banks, and gently

„sloping land.

„in the Bay of Bonin, between the two southern arms of Celebes,

„there are numerous coral-reefs; bul none ot' them seem to have an

„atoll-like structure. I have, Iherefore, not coioured any of the islands

„in this part of the sea: I think il, however, exceedingly probable

„that some of them oughl to be blue. I may add thal there is a

„harbour on the S. E. coast of Bouton, which, according lo an old

„chart, is formed by a reef parallel to the shore, with deep water

„within, and in the voyage of the Ooquille, some neighbouring is-

„lands are representcd with reefs a good way distant, bul I do nol

„know whether with deep water within. I have not thought the

, evidence sufficiënt to permit me to colour them". Wat betreft de

Sabalana-\ PostiUon-^eil&nden, hel is bekend, dat zij eene groep van

lage en begroeide eilanden vormen, die zich boven een onderzeesch

plateau verheffen
:;

). liet 528 Al. hooge Kalao-Toea daalt steil naar

zee af en is slechts van een slrandrit voorzien 4
). Binongha, hel

hoofdeiland der Toehang Besi-groep, bestaat uil terassen van koraal-

kalk en is van een smal strandriff (60—250 M.) omgeven 6
j. Wat hel

1
)

Sailing Directions for the Amfora Sea. London 1837, lil/. 9.

2) Zeemansgids enz. V. 1908, blz. 111.

:!
) F. A. A. Gregory. Zeemansgids 1853, blz. 18. -- Zeemansgids voor den

Oost-lndischen Archipel V. 1906, blz. 380-382. — Max Weber. Introduction et des-

cription de 1'expédition. SibogaExpedilie 1. Leiden 1902, blz. 23.

*) G. F. Tydeman. Hydrographic Results of the Siboga Expedition. Sil

Expeditie lil. Leiden 1903, blz. 18.

G
) Max Weber. Introduction et descriplion, blz. 95 — 97. — (J. F. Tye

Hydrographic Results, p. 41—42. -- Zeemansgids voor den Oost Indischen Archi-

pel IV. 1900, blz. 208-209.
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rif aan He zuid-oost kust van Boeion betreft '), zijn er in werkelijk-

heid rillen van eenige beteekenis niet bekend'). De verwachting van

Darwin, dat er in de golf van Boni nog atollen zonden opgespoord

worden, werd niet verwezenlijkt. Men vindt aldaar slecht lage koraal-

eilanden van het gewone karakter 8
). Twee op de kaart aangeduide

kringvormige rillen, waarbinnen diep water, in Straat Makassar

[4°55' Z. . die meer atolachtig karakter vertoonden, dan eenig ander

in den Archipel, werden ongekleurd gelaten, omdat Kapt. Morbsby

de juistheid van een dergelijke voorstelling ontkende.

Naar aanleiding eener opmerking' van J. Horsbürgh over een ge-

vaarlijk rif, dal meerdere zeemijlen ver ten N. van het eiland Kara-

kelang (Talaul-eiïanden) zich uitstrekt
4

), had Darwin de gehcele groep

ongekleurd gelaten, omdat er mogelijk een barrière-rif aanwezig kun

zijn. Volgens nieuwere, meer betrouwbare gegevens bevinden zich

bij Karakelang slechts strandriffen 5
).

De Ajoe- en de Mapia-eilanden behooren wel tot de Nederlandsche

bezittingen, maar liggen reeds in den Grooten Oceaan, zoodat zij

buiten beschouwing behooren Ie blijven. Slechts terloops moge aan-

gestipt worden, dal Darwin het was, die liet atoi-karakter der Mapia-

eilanden aantoonde, afgaande op de door Piiii,. Carteret medege-

deelde kaait "). Minder goed was hij ten opzichte der Ajoe-eilanden

ingelicht 7
). Deze zijn geen atol-vormingen.

Hel was eerst in liet jaar JS7.~>, dat men opnieuw meende atollen

in den Indischen Archipel opgespoord te hebben. Op den 11 Mei

kwam nl. de korvet „Gazelle", onder hel bevel van G. E. <}. von

Schleinitz, bij hel eilandje Dana [Hokt], gelegen tusschen Sawoe en

Soemba in 10°49'Z., 12J°19'27" O., ten anker 8
). Volgens Th. Studer,

bestaat het uit een rinavormigen muur van koraalkalk, die ca. 120

l
) L. I. Duperrey. Yoyage autour du Monde sur la corvette La Coquille. Hydro-

giaphie. Atlas. Paris 1827, PI. 37. Carle du détroit de Wangi-Wangi.

s
) Zeemansgids voor den Oost-Indischeu Archipel IV. 1906, blz. 214. — Aanvullings-

blad 2. 19U9, blz. 28.

3) Ibid , blz. 265 vlg.

*) India Directory. 4th ed. II. London 183(5, blz. 504.

») F. A. A. GreGory. Zeemansgids 1853, blz. 320. — Zeemansgids voo: den

Oost-Indischen Archipel IV. 1906, blz 6S.

6
) John Hawkesworth. An Account of the Voyages elc. I. London 1"/ 73, blz. 608.

') Ths. Fürrest. A. Voyage to New Guinea and the Moluccas. London 1779,

blz. 82. — J. Dumont d'Ukville. Yoyage de la Corvette 1'Astrjlabe. Atlas,

PI. 38.

») Die Forschungsreise S. M. S. „Gazelle" 1874-1876. 1. Reiseberlcht. Berlin

1889, blz. 146.
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M. hoog 1

) en in N(_). doorbroken is-;. In hel midden bevindt zich

een komvormig dal, dal eene brakwaterlagune bevat. Volgens andere

opgaven is het eiland laag en loopt slechts lanu's de noordoostkust

een rug, die eene hoogte van 170 voet bereikt, terwijl het aan de

westzijde, los ervan, een heuvel heeft van de gedaante van een korten

hoorn'). Dat liet bovenste gedeelte van den genoemden rug uit

koraalkalk bestaat, valt niet te betwijfelen, maar wel of het -

zooals Studeb meent - - een opgeheven atol is. Want hij zegt zelf,

dat er „streifenartig eingelagert eiri röthliches Conglomerat von Kalk

und dichtem Thon" in voorkomt, hetgeen niet daarmede in over-

stemming is. In ieder geval gedraagt hel eiland zich in zijn tegen-

woordigen toestand geheel normaal, doordien hel van een strandrif

van 0.2—0.3 zeemijl omgeven is.

Lucipara-eilanden [Noesa Pari]. Deze in de Banda-zee gelegen

groep beslaat uit 5 eilandjes van koraalkalk 4
i, die door een ge-

Mi ft 95

«"•» s»9 fa

8i8

1091

1

109
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meenschappelijk rif van 'ca. 9.3 K.M. lengte in NW—ZO verêenigd

zijn (Fig, 1). Tóen de bovengenoemde „Gazelle" die groep in

J875 naderde, meende von Schleinitz haar als een atol Ie moeten

beschouwen, maar de boot, die in de nabijheid van liet westelijk

gelegen eiland landde, was niet in slaat den ingang tot de „wie

es schien, flache Lagune" te vinden 1

).

Sedert dien tijd werden de Lucipara-eilanden als een atol be-

schouwd, al was liet moeielijk daarvoor eene bevredigende verklaring

te vinden "') en al moest het reeds uil oudere beschrijvingen en

kaarten blijken, dat voor die meening geen grond aanwezig was 3

).

Op afdoende wijze werd zij door de opnamen der ,,Siboga", waarbij

tevens het zuidelijk eiland op 5°30'40" Z., L27°33'22" O. bepaald

werd, wederlegd (Fig: I) "). Voor hel denkbeeld, dal er onder die

eilanden een vulkaan verborgen was B
, is volgens de nieuwste

onderzoekingen van Verbeek geen grond meer voorhanden.

Gisser [Gésir] l
3°52'29" Z., L30°52'26" 0.). Van het tot de Ceram

Laut-eilanden behoorende Gisser is hel sedert den tijd van F.

Valentijn bekend, dal er „een fraai bogtje vlak in 't midden" voor-

handen was'i Ook ,1. A. O Oüdemans maakt gewag van de

„schoone 4 a •"> voel diepe haai" "'). Noemde II. von Rosenberg hel

eiland eene ringvormig opgeheven zandplaat
s

), Henrï O. Forbes
1
) Frhr. von Schlkinitz. Die Expedition S. M. S. „Gazelle". Ann. d.Hydrogra-

phie. IV. Berlin 1876, blz 53 - Die Forschungsreise S. M. S „Gazelle". I. Reise-

bericht, blz. 157.

2
) R. Langenbeck. Die Theorieën über die Entstehung der Koralleninseln und

Korallenriffe. Leipzig 1890, blz. Ml.

i
\\'. II. Romeout van Loon. Mededeeling aangaande de Lucipara- en Schild-

padseilanden. Verhandel en Beriglen betrekkelijk het Zeewezeu IV. Amsterdam

1844. 1)1/.. ~:<2 -757 m. kaart. - F. A. A. Gregory. Zeemans Gids. 1858, blz.

153— 1.
"il. - Gevaren in de Indische wateren, 'tijdsein-, toegew. aan het Zeewe-

zen. (2) IV. Medemblik 1844, blz. 317.

4
) Siboga Expeditie 1 Max Weber Introduction et description, blz. 97— 100,

III. G. F. Tydeman. Hydrographic Results, blz. 42, PI XII. — Maatschappij lot

Bevordering van bet Natuurk. Onderzoek der Nederl. Koloniën, No. 10, blz. 14.,

No. 11, blz. 3. Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archipel. Archipel, V.

1908, blz. 88.

") R. D. M. Verbeek en H ['ennema. Geologische beschrijving van Java en

Madoera. I. 1 N'.»6, blz. A. — I'. Langi sbeok 1. e. — Max Weber 1. c.

a
) Oud en Nieuw Oost-Indien. II. Dordrecht— Amsterdam 17:24, blz. 60. Overi-

gens was Valexti.ix met hel eiland niet goed bekend, want hij noemde het „hoog,

smal en bergachtig".

~) Verslag van de bepaling der geographische ligging van eenige punten in de

Molukken. Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. XXX. Batavia 1868, blz. 184—185.
8
) Beschrijving van eenige gedeelten van Ceram. Tijdschr. voor Ind. T. L.

en Volkenk. XVI. Batavia 1867, tlz. 132. — Der Malayische Archipel. Leipzig

1878, blz. 295.
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was de eerste, die liet als „a mere horseshoe-shaped, cocoanut-fringed

atoll" beschouwde ') en waarin hem de meeste latere bezoekers zijn

gevolgd 3
). Zooals ik reeds vroeger berichtte, berust die opvatting op

een misverstand '). Het geheele eiland

is slechts het boven vloedpeil zich ver-

hellende gedeelte eener zandplaat, in

hoofdzaak uit koraal-gruis en fora-

miniferen bestaande, en die tevens als

hel bovenste gedeelte van een koraalrif

te beschouwen is. De lagune, oogen-

schijnlijk eene uitschuring in dit gruis,

loopt bij eb geheel leeg, zoodat men

er droogvoefs over heenloopen kan.

Hare vorming kan vergeleken worden

met die van het Europa-eiland in het

kanaal van Mozambique, met het ver-

schil evenwel, dat haar bedding bene-

{:£j0
.
3

den het laagwater-niveau blijft
4

).

'v^'2. Pasigi (2°21' N., 125°18' 0). Het

ten W. van Tagoelandang Sangi-eilanden) gelegen eilandje Pasigi

was van oudsher niet anders, dan als een laag, vlak eilandje bekend 5

).

A. J. van Delden voegde er aan toe, dat het op een boven water

uitstekend rif gelegen was"). ,1. Sidney Hickson, die Pasigi in 1885

van uit den top van den vulkaan] op het eiland Roeang aanschouwde,

!
) A Naturalist's Wanderings in the Eastern Archipelago . . . from 1878 to 1883.

London 1885, blz. ^99. — Wan leningen eines Naturforschers im Malayischen

Archipel. II. Jena 1886, blz. 21. De kokospalmen bestonden alleen in zijne ver-

beelding. Deze boomen zijn cp het eiland niet aanwezig'.

-) Siboga-Expeditie I. Max Weber 1 c. hl/.. 70, Ilt. G. F. Tïdeman 1. c. blz.

35—36 — Maatschappij tot Bevordering van het Natmak. Onderz. Buil. No. 31.

1890. blz 12. [N. M. van den Ham] Mededeeling betreffende de reede van

Gisser. Meded. op Zeevaartkundig Gebied, No. 17/46. 's-Gravenhage 1900. blz. 8 —
Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archipel V. 1908, blz 1 12— 143. — H. Hirschi.

Beisen in Nord-West Neu-Guinea. Jahresberichl der Geogr. Ethnogr. Ges 1907 — 8,

Ziirich 1008, blz. 14-2-143.

3
) Maatschappij tot Bevordering van het Natuurk. Onderzoek der Nederl. Kolo-

niën. Bulletin, No. 43, 1908, blz 22, zie nok I! D. M. Verbeek. Molukken-Ver-

slag. Jaarboek v. h. Mijnw. XXXVII. Wet ged. 1908, blz. 542.

') Alfred Voeltzkow. Bericht über eine Reise nach Ost-Afrika. Zeitschr. Ge

sellsch. f Erdkunde. Berlin 1904, blz. L37.

6
) F. Vaeentijn. Oud en Nieuw Oost-Indien. 1. 1721, blz. 61

.

6
) De Sangir -eilanden in 1825. Indisch Magazijn. Iste Twaalftal, No. 4, 5 en 6.

Batavia 1844, blz. 356.
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meende, dat liet „als diagram van een atol kon dienst doen" ;

).

Later drukte hij zich altlus uil: „The part above water covered with

(rees is only a small are of the rim of a large almost ringshape-d

al.oll"
'
J

>- Hij beschouwde <lit als een feil niet in overeenstemming zijnde

met de theorie van Darwin. M. Koperberg, die l'asigi van hetzelfde

standpunt had zien liggen, drukt zich gereserveerder uil. Buitendien

had de gezaghebber van hel Gouv. S.S. „Raaf", .1. Kaan, verklaard,

dal hel eiland een koraalplaal was 3
), Geen van allen heeft er ooit

iels van ecne lagune opgemerkt, en de eenigszins gebogen gedaante

geeft nog niet hei recht lui een atol (e mogen besluiten.

Volgens de nieuwste opgaven heeft Pasigi een middellijn van

ongeveer 0,5 zeemijl, is een laag koraaleiland, omgeven door een rif,

dat aan de zuidzijde tol op 0,2 zeem., aan de noordzijde lol op

2,5 zeem. afsteekt 't.

De inededeeling van Hickson, dat Tagoelandang van een barrière-

rif omgeven was, is evenmin gebleken juist ie zijn. Er is, behalve

een rif in hei middenvaarwater van Roeang en Tagoelandang, slechts

een strandril' aanwezig ).

Agnieten-eilanden Poeh* Pangang~\, Hoom-eilanden [Poelóë Ajer]

en Groot-Kombuis [Poeïoe Lantjang]. V. Pu. Slditek meende in de

Java-zee, en wel in de nabijheid der haai van Batavia atollen opge-

spoord te hebben. „Auch die grosseren Gruppen, die Agnieten-

,
.Insein und die Hoorn-Insein, sowie die Insein „Groote Kombuis"

„oder ,,1'ulu Lantjang" sind betrachtlich altere Rille, welche schon

„deutliche Atolle lulden. Es isl allerdings bei den Agnieten- und

„Hoorn-Insein nicht unmöglich, dass dort ein anderer Zustand besteht,

„wegen der ziemlich plötzlichen Senkung des Meeresbqdens lus zu

„50 Faden. Vielleickt komini hier ein u'nterseeischer Kraterrand vor,

„auf welchem die Korallen sich angesiedelt haben" "). Vooraf had

Sluiter betoogd, dat in de Emma-haven [Bmndeioijns-baai] nabij

Padang, in de nabijheid der eilanden Krakatau in straat Sunda

!) Omzwervingen in Noord-Gelebes. Vertaald door P.P. G. Hoek. Tijdschr. Aardr.

Genootsch. (2) IV. J887, M. L'. A, blz. 141.

2
) A Naturatist in North Celebes London 1889, blz. 44.

:;

i Verslag van een onderzoek naar de uitbarstingen in 1904 op het vulkaan-

eiland Roearïg. Jaarboek van hul Mijnw. X. O-Indië. XXXV;II. Wet. ged. 19Ö9,

Batavia 1910, blz. ^10.

*) Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archipel IV. 1906, blz. 53-54.

") lbid. blz. 52.

6
) Einiges über die Entstehung der Korallenriffe in der Java-See und Brannt-

weinsbai und über die neue Korallenbildung bei Krakalau. Natuurk. Tijdschr. Neder.

Indië. XL1X. Batavia, 1890, blz. 378. — Ueber die Entstehung der Korallenriffe

in der Java-See . . . Biologisches Gentralblatt. IX. Erlangen 18S9-90, blz 751.
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en Bawedn in de Java-zee barrière-riffen gevonden werden. Terecht

had R. Langeisbeck hiertegen reeds opgemerkt, dat alle die rifvorraen

in de genoemde streken ontbreken en dat zij te beschouwen waren

als koraalvormingen der ondiepe zeeën [patch reefs|, waarvan de

randen somtijds hooger liggen, dan de overige deelen '). Wat verder

de Agnieten-eilanden betreft, zij bestaan uit 5 lage eilanden, die op

een gemeenschappelijk rif van 4 zeem. lengte en J,3 zeem. breedte

liggen 5
). Op dit rif ontwaart men kommen, waarvan de westelijke vrij

groot is, die echter evenmin als de overige met lagunen van atollen

vergeleken kunnen worden, maar als depressies, (en deele door

afsnoering ontstaan, te beschouwen zijn, zooals zij veelvuldig op

koraalriffen gevonden worden 5

). Up de Hoorn-eilanden, waarvan de

westelijksten — Groot- en Klein-Tidoeng - op een smal en lang

rif liggen, terwijl hel oostelijke Pajoeng door een afzonderlijk

rif omgeven is, heb ik evenmin als op het uit 2 lage eilanden be-

slaand Groot-Kombuis, lagunes kunnen vinden 4
j.

Moearas- [Oemuras-]rif (1°50' N., J12°55' O). Dit ten NO. van

Borneo gelegen rit is vooral door het Britsche oorlogschip „Samarang",

dal in Januari L845 bijna er op strandde, bekend geworden 5
). Het heeft

in NW.— ZO. eene lengte van 30 K.M. en eene breedte van 8.8 K.M.

Terwijl sommige gedeelten als zandplaten bij laag water droog vallen,

verheffen zich enkele als eilandjes boven het vloedniveau. Binnen

den rifrand ligt eene diepe kom, die echter wegens de vele steenen

niet te bevaren is
6
). Terwijl Max Webkk schreef: .,('< récif rapelle,

jusqu'au certain point, un atoll" 7

), beschouwt -I. F. Niermeyer het

als een vaststaand feit, dal men hier mei een echt atol-rif' te doen

]
) Die neueren Forschungen über Korallenriffe. (leogr. Zeitschr, III. Leipzig 1897,

blz. 570.

i Zeemansgids voor den Oost Indischen Archipel I. 's-Gravenhage 1899, blz. 139.

3
i
Van du Duizend eilanden zegt de genoemde Zeemansgids (II. 1900, blz. 542):

„Bij sommigen dezer riffen treft men aan de buitenzijde droog liggende dijkjes van

koraalsteenen aan, waarbinnen meer of minder diepe kommen in het rit' voorko-

men. Binnen enkele 'lei' groote riffen heeft men kommen, waarin 3 vadem en

meer diepte gelood wordt en waar prauwen met hoogwater binnen komende, eene

veilige ankerplaats kunnen vinden."

*) Zeemansgids voor den Oost Indischen Archipel I. 1899, blz. 132, 138. —
Westelijke Vaarwaters naar Beede van Batavia. 's-Gravenhage. 1899. Dep. van

Marine, No. 86.

-•) Sm Edward Belcher. Narrative of the Voyage of II. M S. Samarang dur-

ing the years 1843 16. 1. London 1848, blz. 247 248, kaarl hij hl/.. 2Ï\.

6
) Zeemansgids voor den Oost-Archipel III. 1903, hl/., si;;,

o Introduction el description de 1'expédition. Siboga-Expeditie I. Leiden 1902,

blz. 57.
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heeft 1

). Hoewel liet rif inderdaad eenige overeenkomst met een atol

vertoont, doet het noord westelijke gedeelte reeds zien, dal het eene

koraalbank is, die bij den snelleren groei van de randen tot de

Minning van eene kom aanleiding gegeven heeft.

Maratoea (215' N., L18°35' O.). Van de ten NO. van Borneo

gelegen groep der Maratoea-eilanden wist men, tot korten tijd geleden,

/.eer weinig af. Het eerst werd in de 18e eeuw door Ai.exander

Dalrymple de aandacht er op gevestigd 3

), en het was Maratoea zelf,

dat wegens zijne zoetwaterwellen telkens door de Soeloesche zeeroo-

vers aangedaan werd. Eveneens diende het tot tijdelijke nederzettingen

van Badjo's. Terwijl de algemeene, zeer in 't oog vallende gedaante

van liet eiland reeds lang bekend was, werd eene meer nauwkeurige

opname eerst in het begin dezer eeuw door de Kon. Nederlandsche

m

"..H50 OCO

Fig. 3.

75ö

Marine verricht (Fig. 3). Daaruit, en levens int de l ijgevoegde be-

schrijving blijkt, dat Maratoea de gedaante heeft van een ]", waarvan

het open gedeelte naar ZO. gericht is. De zaak wordt er zoo voor-

gesteld, alsof de T^-vormige heuvelrug, waarvan het hoogste punt

400 voet hoog is, de opgeheven noordelijke rand van een atolrif

voorstelt, dat zich NW.—ZW. over eene lengte van 1G zeemijlen

uitstrekt '). in dezen vorm is die uitspraak stellig niet juist. Hel

!) Barrière-riffen en atollen enz. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Genootsch. (2)

XXVIII. 1911, blz. 390, kaart XIII, No. 13.

-) Oriental Repertory. 1. Lomlon 1793, blz. 530.

3
) Zeemansgids voor den Oost-lndischen Archipel III. 1903, blz. 849— 851., zie

ook J. 1'. Niermeyer. Barrierè-riffen en atollen, blz. 890.
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eiland is cene ruïne van ouderen datum, het rif daarentegen — een

echt strandrif eene recente vorming. Of Maratoea in vroegere

tijden een atol geweest is, zal zonder nader onderzoekniet uitgemaakt

kunnen worden.

Kakaban. Dil 4 zeemijlen ten ZW. van Maratoea gelegen eiland

bestaat uit een 300 voeten hoogen rotswal, die, op sommige plaatsen

niet breeder dan L50 M , een groot zoutwatermeer omsluit. Volgens

berichten van inlanders mooi dit meer met de zee in verbinding

-laan, aangezien eb en vloed er zich in doen gelden. Zoo het verdere

bericht, dat er slechts kleine visschen in gevonden worden, waarheid

mocht bevatten, dan kan van een open verbinding geen sprake zijn.

Op de meeste punten kan op het eiland niet anders, dan met

behulp van ladders geland worden, omdat de door de golven uitge-

holde rotsen overhangen. Of Kakaban eens een atol geweest is, kan

evenmin zonder nader onderzoek uitgemaakt worden. In zijn tegen-

woordigcn toestand is het niet als een atol — zooals beweerd wordt—
te beschouwen l

).

Dat het zich geheel normaal gedraagt, blijkt uit het feit, dat

het van een, overigens nergens meer dan 100 31. breed strandrif

omgeven is.

Be Bril [Taka Rewaiaja] (6°4' Z., 118°55' O.). Dit midden in

het vaarwater gelegen en zeer gevaarlijk rif is sedert lang bekend ').

Een plaatselijk onderzoek heeft echter eerst in 1792 plaats gehad,

toen een boot van de „Pitt" op sommige plaatsen 2 voet water en

een zanderige bodemgesteldheid vond '). Terwijl de Bril in vroegere

tijden steeds als eene bank beschouwd werd '), noemt de nieuwste

schrijver haar eene met koralen begroeide „atolvormige plaat". Zij

valt met laagwater grootendeels droog, behalve de vrij diepe kom
in het midden en het zuidelijk gedeelte, waar o'/

s
tot 5 vademen

water slaat
5

).

Brisbane-rif. Op den 15en Januari 1880 strandde het stoomschip

l
) Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archipel 111. 1903, blz. 851—852. —

J. F. Niekmeyeb. Barrière-riffen en atollen, blz. S9Ü,

3
) De Bril weid oogenschijnlijk naar een schip van dien naam genoemd, dat

in 1694 vermeld wordt (l<\ Valentijn. Oud en Nieuw Oost-Indien. I. 2. 1724, blz.

29). Het rif is onder zijn tegenwoordigen naam sedert het begin der 18e eeuw

bekend.

The Oriental Navigator. 2d ed. London 1801, blz. 516. — J. Hobsbuhgh
India Directory, lih ed. II. 1836, blz. 532.

'i .1. Schbödeb. Over de Bank de Bril. Verhandel, en Beriglen betr. hetZeewe-

zen. IV, Amsterdam 1814, blz. 651—652.
5
) Zeemansgids voor den Oostind. Archipel lil. 1903, blz. 608, 2de druk 1909,

blz. 511. — J. F. Nuobmeyee. Barrière-rillen en atollen, blz. 890, kaait XIV. tig. 18.
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„Brisbane" op een tol dusver onbekend rif, dal naar dit schip

genoemd werd 1

!. In 11»0'2 had de oprichting van een lichttoren op

het nabij de zuidpunt liggend eiland Meati Miarang (4°22 1
/,' Z.,

128°29' ,' ( >.) plaats '-'). Tusschen dit eiland en de twee in het N. gelegen

Oekenao-eilanden [Meati Rialam en Amortauri) strekt zich het zeer

groote, 2

2

1

/ , K.M. lange en '.'
,

K.M. breede rif uil, dat aan de

oostzijde een lange kom, nagenoeg mer de geheele lengte, insluit,

maar waarvan slechts hel zuidelijk gedeelte opgenomen werd. Aan

de oostzijde bevindt zich eene opening 3
). Volgens de onderzoekingen

van R. D. AI. Verbeek bestaan de drie genoemde eilanden uit koraal-

kalk en zijn dus ouder dan het rit', dat hun gemeenschappelijk

strandrif is
4
). Van de aanwezigheid van een atol, zooals Niermeijer

wil '

, kan geen sprake zijn.

Angelica-rif [Pasir Lajaran]. (7°46,5' Z., 122°15' O.). Dit rif

werd op 3 Juli 1801 door lui schip „Angelka" ontdekt en be-

schreven als van cirkelronde gedaante, 4 zeemijlen in middellijn en

aan het noord- en zuid-einde bijna droog"). Herhaaldelijk werd er

op schipbreuk geleden. Toen de brik „Haai" er in 1846 op vast-

raakte, werd opgemerkt, dal het rif door twee smalle geulen in

drie vakken verdeeld werd, waar op het middelste steenen even boven

water uitstaken '). Eerst in 1908 had een nauwkeurig onderzoek

door het opnemingsvaartuig „Soembawa" plaats, die tot het zeer

opmerkenswaardig resultaat leidde, dat de Angelica-cïroogte als een

atol te beschouwen was, (;.!)."> K.M. in WNW.—OZO. lang en

4.17 K.M. breed 8
). Hel is het eerste van alle ritten, dat eene werkelijk

atolachtige gedaante heeft, hoewel zij van den normalen vorm afwijkt

en er twee kommen in gevonden worden.

Gosong Boni (8°23' Z., 122°14' O. . Dit rif werd eerst in 1851

J
) Rif en eiland (,,Brisbane'') ontdekt. Bericht aan Zeevarenden. 's-Gravenhage

1880, N°. 15/397.

"-) Licht wordt ontstoken. Bericht aan Zeevarenden. 1903, N'. 229/1713,

248/1870.
3
) Zeemansgids voor dm Oost-Indischen Archipel. V. 1908, blz. 8—9.

') Molukken-Verslag. Jaarboek van liet Mijnwezen. XXXV11 Wet. ged. 1908,

blz. 445.

6
) Barrière-riffen en atollen, blz. 890, kaart XIV, lig. 17.

6
) James HoRsburgh. India Directory llh cd. 11. London 1836, blz. 610.

7
) C. F. Stavf.nisse de Braauw. Het vastzeilen van Zr. Ms. brik De Haai op de

Argelika's Droogte. Verband, en Berigten betr. het Zeewezen. VIII. 1848, blz. 704.

H. D. A. Smits. Zeemansgids voor de Eilanden en Vaarwaters beoosten Java.

2de druk. Amsterdam 1859, blz. 39 10.

8
) Bericht aan Zeevarenden. 's-Gravenhage 1908, No. 154 232. — Zeemansgids

voor den Oost-Indischen Archipel IV. Aanvullingsblad 2, blz. 91. — J. F. Nier-

MEYER. Barrière-riffen en atollen, blz. 891. kaart XIII, tig. 16.
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Koning ontdekt 1

) en door hem voorgesteld als een klein

eiland [Poeloe Boni] 2
), waarmede een half-cirkelvormig, gedeeltelijk

droogvallend rif verbonden was. Volgens de opmetingen der „Soem-

hawa" heefl ook dit rif /.onder twijfel de gedaante van een atol
::

J lot heeft eene tniddellijn van 2'
/.. K.M., terwijl de diepte der kom

40— 50 vadem bedraagt 4

).

Lalanga-rif (1°2' Z., 120°40'0.). Dit in den golf van Tortüni

gelegen rif wordt beschreven als een groot, meerendeels droogvallend

koraalrif, dat overal, behalve aan de oostzijde, steil afdaalt s
). Xier-

meter meent uitgaande van het feit, dat er aan de oostzijde twee

divergeerende uitloopers zijn op een atolachtig karakter van het rit

te moeten besluiten '

;

j. Die opvatting mist allen grond, niet eens de

gedaante herinnert aan een atol.

Ruim 1 K.M. bezuiden het Lalam/a-rif wordt een rif van een

ringvormige gedaante gevonden. In de kom wordt geregeld gevischt.

Een atol is dit rif echter met. Niermeyeb meent nog, eveneens in

de Tomini-go/f en wel ten ZW. van de plaats Tomini, in ca.

0°24'N., 120°32' O. een rif als tot de atol vormingen behoorende te

moeten beschouwen. Hel is mij onmogelijk daarin den atol-vorm te

onderkennen :
|.

Er blijven ten slotte nog twee riffen in de Java-zee over, die

NNO. van het Boompjes-eiland[Poeloe- Rakit] liggen en die Niermeyer

als twee merkwaardige rariteiten, mooi atolvormige banken, beschouwt.

...Men zon ze stellig atollen noemen, wanneer aan deze naam hel

, .begrip diepzee-verheffing niet onafscheidelik verbonden was" s

j.

Het resultaat van de bovenstaande beschouwingen is, dat onder

de eilanden van den Oost-Indischen archipel, die voor atollen uehou-

den worden, nl. Dana. de Lucipara's, Maratoea. Kakaban en Meati Mia-

rang vormingen van niel recenten datum zijn en van strandriffen

vergezeld gaan, terwijl Gisser, 1'asjni de Agnieten-eilanden enz. ko-

raalvormingen der ondiepe zee voorstellen. Steeds nog gelden dus de

'i Kaait van een gedeelte der Noordkust van Flores, Novbr. 185] (J. G. F.

Brumükd. [ndiana. I. Amsterdam 1853, hij blz. UU).

-» Boni is de benaming der maleische zeevaarders, de bewoners der naburige

noordkust van l'lores noemen lid Taping.

s
) Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archipel |Y. Aanvullingsbl. 2. L909,

hl/. 90. Opmerkelijk is, dal de bodem der diepe kom uit witte klei bestaat.

'i Niermeyer \cru K'h II I. c. hl/.. 191 i'. ö v. I). eene diepte van 885 M., r. 9 v. o.

van 105 M en op de kaart XIV tig. 19. van sü M.

5
) Zeemansgids voor dm Oost-lndiscben Archipel IV. 1906, t>lz. 138.

'•) Barrière-riffen en atollen blz. 891, kaart XIV, lig. 21.

•) [bid. hl/.. 891, kaart XIV, lig. 20.

8) lhiil. hl/.. 892, kaart XIV, lig. 22.

4::

Verslagen dor Aldeeling Natuurk. Dl. XX. A". 1911/12.
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woorden van J. F. van Bemmelen: ,,Hoe rijk de N.I. archipel ook zij

aan zulke koraalriffen, inch ontbreken er de twee tneesl bekende

typen van koraalformaties: Barriere-rijfen en Atollen".
1

) Wal betreft

de riffen, <lie zich slechts ten deele boven het niveau der zee ver-

heffen, bij deze wordt evenmin atol-vorm aangetroffen, met uitzonde-

ring van het Angelica- en hel Boni-rif.

Onafscheidelijk verbonden aan deze vraag naai- atollen is die naai-

de barrière-riffen. Reeds boven werd er op gewezen, dat dein vroegere

lijden vermelde in werkelijkheid niet bestaan. Op zeer veel grooter

schaal meent J. F. Niekmeijer ze thans ontdekl te hebben, waarbij

hij de volgende toelichting geeft : „Steeds zijn de/.e opgehouwd langs

..randen der onderzeese plateau's .... Duidelijk is Ie zien, dal ze

„meestal beginnen als geïsoleerde kleine riffen die zich later

„tol langere banken en eilanden kunnen aaneenscharen. Deze bouw-

,. wijze is een nieuw getuigenis tegen de theorie van Darwin, volgens

„welke de barrières uil strandriffen zouden ontslaan zijn. Immers

„men zon ze dan, als regel, in meer gesloten rijen zien optreden"*).

Alen kan gevoegelijk eene theorie niet bestrijden, wanneer men als

uitgangspunt een ander begrip kiest dan de autor. Darwin beschouwde

als barrière-riffen „those, which like a wall with a deep moat

within" de eilanden omgeven en dal „the lagoon-channels may be

compared in every respect with true lagoons" 3

). Ook de verdere

uitleg, die bij aan deze vormingen geeft, laten er niet aan twijfelen

dat zijne barrière-rillen iels anders zijn, dan de door NlERMEUER

bedoelde. Deze zijn vormingen der ondiepe zeeën, „patch reets",

of zoo men wil pelagische riffen, zooals men ze dan ook

niet anders in eon opheffingsgebied kan verwachten.

Natuurkunde. - De Heer van der Waals doet eene mededeeling

:

„Bijdrage i<>i t/r theorie der binaire mengsels." XVII.

De samenstelling <!<) gasphase tusschen die der twee

coè'xisteerende vloeistofphasen.

Ik heb in de voorafgaande Bijdragen eenige vormen besproken

van de kromme voor den loop der T, «-figuren van de plooipunten.

Baat ik de gevallen terzijde, waarin gesloten figuren voorkomen, of

die waarin deze krommen zich niel tot x = en x= '1 uitstrekken,

dan blijven alleen de gevallen over, die in het punt, x=0 en 7=7'/.,

') Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië II 's-Gravenhage— Leiden, |1899], KI/.. 290.

-') Barrière riffen en atollen, blz. 879, 893.

3
) The Struclure and Distribution of ('.mal Reefs. 1842, hlz. 41, 43.
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aanvangen, en bij x= '\ en T= Tk., eindigen. Daar zulk een kromme
een vloeiend en continu verloop moei hebben, en er geen strikpunten

en keerpunten in kunnen voorkomen, is hel verloop steeds betrek-

kelijk eenvoudig. Zoo komi in hei geval dal ik in Bijdrage XIII

behandelde, en reeds m L905 (Verslagen XIV, pag. 176) geteekend

had, in li^. 3 sleehl> een hoogste en een laagste waarde voor. Enkele

bijzonderheden zijn in die figuur echter niet geheel juist. Zoo moet

,/r
zoowel in hel hoogste als in hel laagste punt gelijk zijn, omdat

d.X

die punten heterogene dubbelplooipunten zijn, en in zulke punten

dT dp
zoowel als gelijk nnl is. In fig. 40 van Bijdrage XIII is daar

</,/ (/,/

echter reeds zorg voor gedragen. Bovendien is in de aangehaalde

figuren de loop aangegeven voor de T,x kromme {\(_>r coëxisteerende

phasen. Daar er bij gegeven 7' drie coëxisteerende phasen kunnen

zijn, moet ook deze kromme ecu maximum- en een minimumwaarde
van T bezitten. Bij zulk een waarde van 'T vallen de x waarden

van twee der drie coëxisteerende phasen samen, en /.ij geven de

twee temperaturen aan. waar tusschen driephasendruk bestaan kan.

De driephasendruk beslaat dan tusschen '1 temperaturen, waarvan

de hoogste beneden /',.,„, en de laagste boven 7'„,„, is. Deze zelfde

eenvoudige gedaante dei' jT,.i'-liguur omval tal van gevallen, welke

uil een physisch oogpunl verschillen.

Zoo kan Tmai en 7'„„, heide hooger zijn dan Tkr Voor dat geval

is de kromme hel eerst opgemerkt tengevolge van de waarnemingen

van Kuenen omtrent mengsels van aethaan mei hoogere alkoholen. Dan is

7'/.._ natuurlijk hooger dan 7'/,v Maar als tweede geval kan Tmi„

lager, zelfs veel lager zijn dan 7},,, ;
dan beho Tl l\. niet grooter te

zijn dan 7\ en kan '!),. zelfs vèr beneden 7'/,, liggen. Of met behoud

van hel bestaan van driephasendruk nok het tusschengeval (2\ gelijk

ot' bijna gelijk aan Tb.,) kan voorkomen, is non niet beslist. Op hel

eersle gezichl schijnt <lii onwaarschijnlijk, doch niet onmogelijk. Men
mag niet over het hoofd zien, dat voor de al of niet mogelijkheid

van het beslaan van dezen drie-phasendruk niet alleen de waarde van

/'/,., en 7'/.,
, maar ook die van p^ en //*., beslissend zullen zijn, en

de/e laatstgenoemde waarden kunnen bij gelijkheid van de kritische

temperaturen zeer ongelijk zijn. als de mol< kuulgrootte zeer verschilt.

Houdt men aan den regel vast om de componenten steeds zoo ie

plaatsen, dal eerst een maximum en later een minimumwaarde voor-

komt, dan zijn er dn^ slechts twee gevallen n.1. 1". 7'/t„^> 7\ en

2 . 7V. <C Tki- Natuurlijk dat door omkeering van de beide compo-

nenten er eersl een minimum- en later een maximumwaarde voor

4;;
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T zou voorkomen, maar dil zou natuurlijk geen nieuw geval zijn.

Maar hel is op liel oogehblik niel mijn doeJ de bijzonderheden,

hierop betrekking hebbende, nader te bespreken. Alleen wil ik erop

wijzen, «lat als men. zooals lot hiertoe stilzwijgend ondersteld is, mag

aannemen, dal bij gegeven T de verzadigingsdruk van de stof met

de grootste waarde van 7* kienier is dan die druk voor den anderen

komponent, men steeds bij driephasendruk de waarde van x voor

de gasphase vindt huilen de waarden voor de twee vloeistoffen, ten

minste als geen nieuwe omstandigheid in aanmerking genomen wordt.

En de/.e omstandigheid omtrenl de samenstelling der dampphase, heeft

mij de vraag doen stellen: „Hoe moet de gedaante der T,x lijn voor

..den loop der plooipunten zijn, opdat de samenstelling der dampphase

..inlig.üv in-schen die der twee coëxisteerende vloeistofphasen?"

Wanl dal dil meermalen zal voorkomen is zeker. En zonder voor

'nel oogenblik te onderzoeken, of mei onveranderd behoud van de

tol hiertoe besproken gedaante mei een maximum en minimum, dil

veroorzaakt kan worden door afwijking van de onderstelling omtrenl

de grootte der verzadigingsdrukken, welke hierboven is uitgesproken,

wil ik door een wijziging in dm loop der '!',< kromme, welke ik

reeds lang mogelijk geachl had. aantoonen dal van hel geval, datde

samenstelling der gasphase inligl tussehen die der vloeistofphasen,

rekenschap kan gegeven worden. Aan hel slot dezer mcdedeeling zal

echier gebleken zijn dal strikt genomen de aan te brengen wijziging

niel noodzakelijk is.

( >m de wijziging die ik in den loop der T,a kromme wil aan-

brengen en reeds geteekend heb Fig. 43 dezer Bijdragen begrijpelijk

te maken, denk ik het geval dal voor een binair mengsel, waarbij

driephasendruk voorkomt, de waarde der kritische temperatuur voor

homogeen gedachte phasen een minimum zou bezitten. Komt er hij

zulk een mengsel geen driephasendruk voor, dan zijn de verschijnselen

bekend.

De T,x kromme voor de plooipunten loopt aan beide kanten naar

beneden tot zekere minimumwaarde, die niet vèr verwijderd lint

van de waarde van x, waarbij de kritische temperatuur van het

homogeen gedachte mengsel de minimumwaarde heeft. Ook de p,x-

iijn voor de plooipunten is bekend, en deze heeft nog eenvoudiger

gedaante want deze heeft noch minimum- noch maximum-w aarde.

Denken wij de molekuulgrootte van den eersten komponent jzroote

dan die van den tweeden, dan is de p,x lijn een sleed- stijgende,

evenals dat hel geval is met de /*..'• lijn voor de kritische drukken
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(i

voor homogene phasen, Deze laatste toch is evenredig aan
1 6

h
2

of
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als 5 lol 1, en bijgevolg een zeer groot getal voor de verhouding

der /'/.'s, welke bij de gegeven getallen als I tol 7 zou klimmen, als

wij nl. afzien van hel feit, dal bij het kritisch punt de waarde van

/; niet meer gelijk is aan b
s

. En nu is het gemakkelijk aan te loonen,

dat de genoemde verhoudingen zoo grool kunnen zijn. dal hij gegeven

temperatuur mei de grootste waarschijnlijkheid driephasendruk moet

voorkomen. <>in dat aan te toonen /.uilen wij den loop van den tak

<\t'\' spinodale lijn mei klein volume nagaan, bekend onderstellende

den loop der isopiësten aan den kant van den component met kleine

molekuulgrootte. Wij behoeven dezen loop niet verder ie kennen

dan even voorbij liet mengsel mei minimum '/'/,.. Ik /.al eerst onder-

stellen voor hel gemakkelijker overzicht, dal de gekozen temperatuur

juisi de/.e minimum '/). \>. De spinodale lijn heeft bij deze temperatuur

hel strikpuilt. Van dal punl zich bewegende naai' den kanl van den

componenl mei kleine waarde van b snijdl /.ij eerst isopiësten mei

toenemende waarde van p, totdat /.ij in hel Strikpunt der isopiësten

een lijn van standvastige \> raakt, dus een maximumwaarde voor

l>
bereikt; bijgevolg beweegt /.ij zich verder naar Ingere />. De

daling van de waarde van /< geschiedt in versnelde maal ; en als

deze daling van // tol aan den kanl. die nu ver verwijderd onder-

steld i-, voortduurde, zou ten slotte de spinodale eindigen bij ecu

isopiëst van /.eer lage waarde van p. l!ij ether en water is de

verzadigingsdruk bij '/). voor ether 35 en circa 14 Atm. Dit zijn

drukkingen, waarbij de eene niel slechts een /.eer klein gedeelte

van de andere is. En nu is hel wel waar, dal de spinodale

lijn bij ,t= niet met hel volume van i\i'\) verzadigingsdruk moei

samenvallen, maar met dal van het volume, waarbij =0 is, en
dv

daarbij is /> kleiner. Maar daarvan is de invloed hij de/.e temperatuur

niet groot genoeg om onze redeneering haar geldigheid geheel ie

ontnemen. Trouwens hel besluit, dat ik wil trekken, kan ook mei

behulp van de binodale lijn afgeleid worden en daarbij /.ouden de

getallen 35 en 14 diensl blijven doen. Til de vergelijking:

/.(in, als .v.,—. <\ steeds hel zelfde teeken moest behouden, een verschil

in druk voor water en den minimumdruk verwacht moeien worden,

veel malen kleiner dan mei de getallen 14 en 35 overeenkomt. De

geheele zwarigheid vervalt, als men aanneemt, dal de spinodale lijn

in haar gang naar den componenl met kleine waarde van h niet

onbeperkt naar isopiësten van lagere p voortgaat, maar weder aan

'•:, "7' (*, 'Ml ,
',

)
''•'',
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il isopiëst gaal raken, om dan weder naar isopiësien van hoogere

waarde van // over te gaan, om later weder aan een isopiëst te

raken, en ten slotte te dalen, naar de waarde van de isobare bij j;= l.

Men beschouwe dit alles als een poging om uit den loop der isopiësten

en de verhouding der waarden van ft hel bestaan van 2 dubbel-

plooipunten, en dus van driephasendruk at' te leiden, en te toonen

dat men voor het bestaan van driephasendruk niel de toevlucht

behoeft te nemen tot het eigenlijk niets zeggende, dat de oorzaak

gezocht moet worden in anormaliteit van een der compomenten. Steeds

meer en meer nader ik lot de gedachte, dat als een stol' anormaal

genoemd wordt, dit alleen wil zeggen, dat enkele numerieh gegevens

een ietwat andere waarde hebhen dan men verwachten zon. Maar
in de hoofdtrekken van den gang der verschijnselen komen geen

verschillen voor. noch in hel gedrag ten opzichte van andere stoffen

tenzij er eigenlijke chemische onderlinge werking mocht zijn.

Di' spinodale lijn raakt dan 3 maal aan een isobare, de eerste

maal aan de zijde dvr groote volumes. Maar het punt waar dan

raking is, is geen plooipunt. Daar als men de spinodale lijn volgt

steeds gelijk O is, is steeds

i!p

In dat i)iinl is voor de spinodale lijn =0, en dus wel
<l.r

= 0, maar niel omdat twee phasen in dat punt samenvallen,
dx*J

f,T

maai - omdat de spinodale lijn een maximumwaarde voor de waarde

van p bezit. Ook in het snijpunt der spinodale lijn was evenzoo

d>$\
,

A/-A dp— =z 0, omdat =0 is. Daar is niel gelijk 0. Inde
dw 3

JpT K.dfi'JjjT dos,

gemeenschappelijke oplossing voor = en = () bij

Xdx^Jpi V' /'''V///'

gegeven '/', zijn dus niel alleen de plooipunten begrepen. En evenzeer

raakt de spinodale lijn in een plooipunt niel altijd aan een isopiëst.

Bij de tweede raking raakt de spinodale lijn aan een lijn van

gelijke /> aan de zijde der kleine volumes. Dan hebben wij weder

een plooipunt, maar een verborgen plooipunt. Of liever een plooipunl

van de tweede soort. Wanl reeds vroeger (zie o. a. Verslag XIV

p. I7t>; hebben wij gezien dat beide soorten van plooipunten verborgen

kunnen zijn. En bij de derde raking heefl de raking der spinodale

lijn aan een lijn van gelijke // aan de zijde der groote volumes plaats

en hebben wij een plooipunt van de eerste soort.
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De vloeistoftak dei- spinodale lijn, van welks loop wij hier de

bijzonderheden hebben nagegaan, die op het vermoeden van een

ingewikkelde gedaante zonden kunnen brengen, heefl tenslotte een

/V-r
vrij eenvoudige gedaante. Beginnende aan het strikpunl is

dn* / spin

positief, en aan het uiteinde bij x = 1 moet deze grootheid dat

zelfde teeken hebben. De vraag, die wij te beantwoorden hebben

gehad, komt overeen mei de vraag, of deze grootheid over de

geheele breedte hetzelfde teeken heeft behouden, of misschien

tusschen in ook negatief is geweest. Is dit laatste hel geval endaar-

toe hebben wij besloten, clan moeien er twee buigpunten in de

spinodale lijn voorkomen. Va\ als men de teekening der p-lijnen,

voor hel geval van de kleine waarde .van h voor den tweeden com-

ponenl goed heefl ontworpen, besluit men van zelf tol hel beslaan

van die twee buigpunten. Maar dil is dan ook de eenige complicatie.

Hel teeken van
( )

behoeft geen afwisseling te vertoonen. Men
\dx L, in

mag wel beweren dat het steeds negatief is. gelijk hel geval zou

zijn als de twee buigpunten niet bestonden.

Als ik voor den loop der 7'„r- kromme voor den gang der plooi-

punten naar tig. 41! verwijs, dan moeten enkele details gewijzigd

worden. Deze figuur is trouwens geheel een schematische en niet

ontworpen met hel oog op hel bijzondere geval, dal wij onderzoeken

zullen.

Zoo komi in lig. 43 de lak der plooipunten van de tweede soor!

bij lagere temperaturen zeer dicht bij den kanl van den eersten com-

ponent en is zelfs de mogelijkheid voorzien dal de volgorde der

twee eerste raakpunten is omgekeerd, en dus hel plooipunl van de

tweede soorl bij kleiner waarde van x ligl dan hel eerste raakpunt.

Ik heb een uitvoerig onderzoek naar de al of niel mogelijkheid van

zulk een bijzonderheid ingesteld, en daardoor geleerd, dal dal niel

onmogelijk is, maar ook aan den anderen kanl onwaarschijnlijk
;

terwijl de complicatie, welke in de gedaante der spinodale lijn dan

voorkomt, zeer groot is. Voor het geval dal wij denken is ze zeker

niet noodzakelijk, en hel is dus heler den dalenden lak dezer plooi-

punten geregeld naar grootere waarden van x te laten loopen. Zoo

is ook in lig. 4ü de loop der driephasenkromme geteekend weder

geheel schematisch, zonder te specialiseeren. Er zijn n.1. verschillende

gevallen mogelijk, waarin fi«'. 4!! dienst zou kunnen doen. Alen zou

den tweeden component of kleiner of grooler waarden van /> kunnen

toekennen. Men zou den driephasendruk kunnen laten eindigen op

den lak AQ, of op den lak Q%
Pcd I' 1 fig- 4o heli ik, omdat ik
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toen al <le onderzoekingen naar de beteekenis van die bijzondere onder-

stellingen nog niet verricht had, maar een raiddengeval geteekend,

waarbij do driephasendruk zou eindigen juisl bij de minimutnplooi-

puntstemperafcuur. .Maar de speciale onderzoekingen omtrent de ge-

noemde en andere nielgenoemde punten heb ik nu geheel ot' gedeel-

telijk volbracht om voor mij zelven tot zekerheid te brengen, wat

speciaal voor het geval ether-water zou moeten worden aangenomen

— en het is mij gebleken, dat daarvoor moet worden aangenomen

1". misschien het bestaan aan <\en etherkant van een minimum Tp i

2°. het eindigea van <\e)\ driephasendruk op den tak Qt
Pcd, dus op

den weci- stijgenden fak «lei- plooipuntskromme, welke naar het ver-

eenigingsp tin I met den tak der plooipunten van de 2dc soort loopt.

Deze stijgende tak moet echter hooger naar boven loopen dan in

fig. 4o. .Men zie «Ie bijgevoegde lig. 52.

Ik hen tol deze overtuiging gekomen door leekening van de />
/'-

liguur voor den loop der plooipunten.

Deze />7'-ki'omme voor een binair mengsel mei minimum T,,( , als

er geen driephasendruk beslaat, is bekend. Zij loopt bij de ininimuin-

temperatuur vertikaal en wendt zich dan naaf hoogere temperatuur

met een lak waarbij de waarde van // toeneemt. De boventak loopt

naar den component mei kleinere waarde van ///., de benedentak

naar i\t'\t anderen component met afnemende waarde van />. Daar

wij de minimum 'J),i zeer dicht bij den kanl onderstellen, ontbreekt

de benedenste lak of geheel of bijna geheel. < >p den bovensten tak

komt, zooa'.s bekend K het merkwaardige punt voor, waarvoor de

plooipunlsleinperaluur hetzelfde is als de kritische temperatuur van

het onsplitsbaar gedachte mengsel. Daarin vallen twee phasen van

gelijke saamenstelling tol een enkele samen.

In de vroeger bestudeerde gevallen met minimum 7'„/ eindigde de

boventak spoedig bij een tweeden component, en kwam daardoor

driephasendruk niet voor. Maar bij ether en water moet die tak

veel verder worden voortgezet wal 7' betreft, en moet deze lak naar

verbazend groote drukkingen loopen, In hel voorafgaande heb ik betoogd,

dat de stijging van dezen tak voorbij dat genoemde merkwaardige

punt, niet een zoo groote is. dal zij bij 7'/.. rekenschap zou geven

van dien zoo grooien />/,,, . Ten minste, zoo moet de vroegere rede-

neering voor den loop der //./-kromme worden vertolkt.. Er is dus

3-pliasendrtik ie wachten, en dal wil voor de »,7-knomme zeggen,

er moei bij veel verdere voortzetting voorbij hel hierboven genoemde

merkwaardige punl een keerpunt van de L
stc soort voorkomen. Maar

reeds vóór dat keerpunt, dat steeds in het bedekte gebied ligt, kom!
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hel punl voor, waarin de driephasendruk eindigt. Dat gedeelte van den

stijgenden lak. waarvan wij 9preken, dal tusschen Tmi„ ligt en liel

punl. waarin driephasendruk eindigt, kan worden waargenomen.

En nu trof hei juist, dal toen ik tol dal besluil was gekomen, Dr.

Scheffer mij een teekening toonde, waarin een gedeelte van de

/), 7-kromme volgens de. waarnemingen aan de zijde van ether was

voorgesteld, en dat geheel de gedaante had, dal bij normaal beloop,

steeds is waargenomen. Hel /.on wenschelijk zijn, dat hij zijn waar-

nemingen publiceerde. Volgens genoemde teekening is hel' niet vol-

komen zeker dal de minimum plooipuntstemperatuur inderdaad bij

ether en water voorkomt; maar, zooals wij straks zullen zien, is

dal een punl van ondergeschikl belang. De waarnemingen met zoo

kleine hoeveelheid water, of zoo verbazend kleine waarde van x,

zijn eigenlijk niet mei zekerheid Ie doen. omdat het dan niet zeker

is, ot die minime hoeveelheid water zich inderdaad homogeen mei

de hoeveelheid ether mengt, of misschien aan den glaswand blijft

kleven. .Maar hijzelf had toch wel ook de kromme zoo geteekend,

dal er van teruggang der temperatuur sprake zon zijn. Dat beteekent

dus dal hel punt Qa
der lig. 4:!, ik spreek hier niet van het punt

van den driephasendruk, dat in de figuur toevallig met <l, samen-

vallend geteekend is inderdaad aanwezig is. Was die teruggang

niet aanwezig, dan zou zijn kromme vertikaal beginnen moeten, of

onmiddellijk met sterke stijging naar hoogere temperaturen moeten

loopen. En of dal genoemde merkwaardige punt ook reeds door hem
met absolute zekerheid was waargenomen, laat ik. als hij zijn waar-

nemingen mededeelt, gaarne aan zijn beslissing over. Maar ik zal bij

de volgende beschouwing aannemen dat hel aanwezig is. Als vol-

komen zeker mag in elk geval beschouwd worden de over een

merkbaar temperatuürsinterval zich

uitstrekkend sterke stijging. En deze

moei ons rekenschap geven van de

omstandigheid, dal de driephasendruk

bij ether-en water bij gegeven tem-

peratuur grooter is dan de verza-

digingsdrukken van elk der compo-

nenten, en dus van de omstandigheid,

dat de gasphase, wat samenstelling

betreft, ligt tusschen die der beide

coëxisteerende vloeistofphasen.

Men ontwerpe dan weder (Fig. 48)

de reeds meermalen geteekende pT-

1 i

j

ij mei twee keerpunten, zorgdra-
Fis. 18.



( 663
)

gemle, dat de driephasenlijn bij 7/01 , door een punl ga; dal hooger

ligt dan /</,•, en dal kan, zonder dal men de ////'-lijn geweld behoeft

aan te doen, gemakkelijk geschieden ten gevolge van de sterke stijging

in hel begin hij 7\ . Gaat men dan de bijzondere punten dier lijn

na, dan noem ik i" het punt, waar 7' een minimum waarde heeft,

weinig verschillend van 7*, dus het punt waar de raaklijn vertikaal

dp .. fdt
>\

staat. 2" het merkwaardige punt. waar gelijk is . 3". hel
ilT

'

\dT/v

punt waar de negatieve waarde van — overgaat in een positieve

waarde. 4". het D :l' keerpunt waar de teruggaande lijn dezelfde

d*p
raaklijn heelt maar - plotseling overgaat van positief lol negatief.

dl

5°. waarschijnlijk twee buigpunten op deze teruggaande lijn.

(5". het tweede keerpunt, waar de [teruggaande lijn weder in

een voortgaande verandert, en zoo voorstelt den loop der plooi-

punten van de l s '° soort. Dal tweede keerpunt behoefl niet wer-

kelijk te beslaan, en heefl hij zulke lage temperaturen, als waarvan

hier sprake is, neen lieteekenis van eenig praclisch belang, daar door

uitscheiding van vaste toestanden de omstandigheden geheel gewijzigd

zullen zijn. Omtrent den laatsten tak nierken wij op, dat hij eindigen

moet bij /'/., en bij een drukking gelijk aan p^. Deze tak behoeft

den eersten sterk opstijgenden tak niet Ie snijden, en doel zij dit,

dan zouden er twee snijpunten moeien zijn. Snijden de eerste en de

derde tak elkander dan is er een temperatuur, waarbij er Iwee

plooien boven de driephasenlijn liggen, welkt' even hoog zijn. Zooals

verder zal blijken zal de plooi aan de etherzijde slechts kort aan-

wezig zijn en niet een hoogte kunnen bereiken, die vergeleken kan

worden met de hoogte der plooi aan den kant van den anderen

component. Ileel'l men al die bijzonderheden goed in teekening ge-

bracht, dan kan de loop van den driephasendruk worden aangebracht

tusschen een punt van den eersten tak en een punl van den tweeden

tak. Deze moet bovendien den eersten tak snijden, om bij TV boven

///.-, te liggen, en ligt nu ook bij alle temperaturen beneden 7V_ boven

de dampspanningslijn van den eersten componenl en a fortiori bij

alle temperaturen boven de dampspanningslijn van den 2 llr " componenl.

Men zou kunnen ven iden dal deze lijn in sommige gevallen

den eersten tak niet snijdt, en bij T = 7/., iets beneden p^ ligt, of

juist Ier hoogte van /</., /.ou liggen, en ik zelf heb oorspronkelijk dit

niet als onmogelijk beschouwd. Maar in elk geval moet er snijding zijn,

hetzij «lus boxen of beneden '/).-. maar dan met de dampspanningslijn

van den eersten component. Hei vervolg zal ons leeren waar deze
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snijding gezochl moei worden. Volgens de uitkomsten in hel volgende

verkregen moei de snijding liggen in hel reeds genoemde merk-

waardige punt.

Wal is de beteekenis van deze ligging van de driephasenlijn beneden

den eersten tak en van de noodzakelijke snijding hetzij met dien tak

zelf of mei de dampspanningslijn? Zoolang bij gegeven 7' de drie-

phasenlijn ligl beneden de plooi puntslijn heefl de p,x figuur boven

de driephasenspanning twee toppen of plooipunten; die, welke hel

ilichtst bij den eersten componenl ligt, heeft een plooipuntsdruk,

waarvan wij spreken, en de andere top is hel plooipunl van de

laatsten tak <\w p,'l' lijn, welke naar hel kritisch punt van den

tweeden componenl loopt. Dan heefl de p,x kromme de reeds meer-

malen geteekende gedaante (zie o.a. Verslagen XIV pg. 176), welke

ik bijna de gewone zou kunnen noemen, als er driephasendruk

is. I5ij de hoogste driepliasentemperatuur is de breedte van de eerste

verheffing boven den driephasendruk gelijk geworden, en de figuur,

die dan bestaat is ook bekend; terwijl mede bekend is, wal er dan

nog in Ih'I verborgen gebied boven deze temperatuur gebeuren moet,

In de vroeger behandelde gevallen, neemt mei hel lager worden

der temperatuur de breedte van de eerste verheffing boven den drie-

phasendruk voorlduiend toe, en die van de tweede verheffing voort-

durend af. Daarin koml nu verandering in hel geval dal wij nu

behandelen, en waarvan ether en water een voorbeeld is.

De breedte van de eerste verheffing begint wel mei hei dalen der

temperatuur eerst met toe te nemen maarzij bereikt een maximum.

Dan neemt /.ij weder al' om opnieuw gelijk t) Ie werden bij de

temperatuur van het snijpunt van driephasenlijn en plooi puntslijn.

Ik zal ten minste hier denken, dal de plóoipuntslijn zelve gesneden

wordt. En bij nou verdere daling der temperatuur ligl daarentegen

hel plooipunl beneden de driephasenlijn. Dan is ei- mei meer een

verheffing boven de driephasenlijn, maar is er een plooi, welke aan

de benedenzijde hangt. De andere plooi, welke boven de driephasen-

lijn gebleven is, is ten koste van de eerste in breedte toegenomen,

en strekt zich over de geheele breedte uil, daar er nu huren de

driephasenspanning sleehls één plooi is. Bij nou verdere daling van

7' lot aan 7'^ is het plooipunl van de aan de benedenzijde hangende

ploui aan den kant van den eersten component gekomen, en is dan

het kritisch punt van dezen component gevonden. De p,x lijn voor die

temperatuur beslaat dus ten eerste uil twee van uit het kritisch punl

van den eersten componenl naar boxen loopende lijnen, naar boven

loopende omdat de driephasendruk grooter is dan /*/.,. Zij snijden

de rechte lijn, welke de drie coexisleerende pliaseu bevat, in twee



( 665 )

punten, welke nou slechts weinig van elkander verwijderd zijn, en

waarvan hel meesl links gelegen pun! een vloeistofphase is, en hél

nieesl rechts gelegen pun! een dampphase voorstelt. Behalve die twee

lijnen, zijn er evenzoo twee van den rechts gelegen componenl

uitgaande, beginnende in den verzadigingsdruk en deze snijden even-

zeer de genoemde rechte lijn in twee punten. Natuurlijk moei van

laatstgenoemde punten, hei meesl links gelegen punl samenvallen

niet hel meesl rechts gelegen punl van hel eerste paar. Wij hebben

dan een dampphase mei een samenstelling tusschen dal van de heide

coëxi.steerende vloeistoffen. Boven de rechte lijn. op welke deze drie

[Hinten liggen, hebben wij dan ten slotle de kromme voor het even-

wicht van de twee vloeistoffen bij drukkingen grooter dan de drie-

phasendrukking, mei een hoogste punt, dal dan weder een plooipnnl

is. Bij lagere T beginnen de beide naar bovenloopende paren van

lijnen natuurlijk in de verzadigingspunten der componenten. Bij

temperaturen die slechts weinig boven 'l)h liggen, zal de verheffing

boven den coëxistenliedruk, aan den kant van den component niet

groote waarde van b shvhis langzaam stijgende zijn.

Lellen wij nu op de bjn van de samenstellingen der coëxisteerende

phasen, dan kan weder fig. 43 diens! doen, natuurlijk niet de wijzi-

gingen die voor het geval ether-water noodig zijn. ') Ten eerste, maar

dit heb ik reeds opgemerkt, moet hel hoogste punt op den tak

Q,Pcd gekozen worden, en ten tweede moet hel punt, waar de

omkeering voorkomt in do samenstelling <\vr twee links gelegen

phasen bij veel hooger temperatuur liggen, en zelfs als de diïephasen-

druk bij 'rki boven />/^ ligt, moet dal punt hoven 'l\ liggen. In het

andere geval beneden 7\ . Hoe de lak der danipsainenstellingen bij

zeer lage temperaturen loopt, is theoretisch belangrijk maar van geen

praktisch belang, liet onderzoek omtrent dit punt heb ik op het

oogenblik nog niel ernstig Ier hand genomen.

Denken wij ons het pT.v oppervlak en daarop aangebracht den

gang ilvr dampphase hij coëxistentie met twee vloeistol'phason, dan

ligt het volgens onze uitkomsten hij de hoogste temperatuur op het

bovenste blad, maar hel gaal hij daling der temperatuur naar liet

benedenblad. Er moei dus een temperatuur zijn, waarbij men tegelijker-

tijd kan beweren, dal hei zoowel op het bovenblad als op hel

benedenblad hiit. Zulk een overgang heb ik reeds veel vroeger als

mogelijk genoemd. .Maar ik stelde mij dien steeds zoo voor, dat dit

geschieden moest m een punt. waar een doorsnede van liet />, /',./-

M Ik heb in lig. .">•_' den 1 • ><
•

[
» der samenstellingskromme, zooals zij volgens deze

uitkomsten is. op nieuw geteekend
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vlak bij standvastige temperatuur een vertikale raaklijn zou liebbeil.

Waal ia zulk een paai. /al era kromme die eersl op liet bovenblad

liirt naar hui benedenblad kunnen gaan. Stond ik nog op dat stand-

punt, dan zou die overgang zeker boven 7'^. moeten plaats hebben,

en was de mogelijkheid voor mij uitgesloten dal dit beneden T^zou

geschieden. Als resultaat van hel onderzoek dezer vorige bladzijden

moei ik nu zeggen, dal mijn meening omtrenl de eigenschappen vau

hel /' 7V-oppervlak ia hel pain waar de dampphase van bovenblad

naar benedenblad overgaaf veranderd is. Teekenl men de doorsnede

bij <k' lemperatuur van overgang, dan koml men lol bel resultaat,

dat deze doorsnede ia hui naai van overgang niel een vertikale

raaklijn heeft, maar <lai /.ij «laar Ier plaatse een horizontale raaklijn

heeft. Of liever Iwee horizontale raaklijnen, die samengevallen /.ijn

waai er is een keerpunt, la elk geval een configuratie waar twee

ia een paal eindigende takken éénzelfde raaklijn hebben. En <lil

volgt onmiddellijk uil onze vorige beschouwingen. Als toch l>ij hel

dalen der temperatuur die /' bereikl wordt, waarbij de links gelegen

plooi op hel bovenblad verdwijnt, i~ er in dat punt van het bovenblad

zie o. a. fig. !• Verslag XIV p. L84j run horizontale raaklijn en een

buigpunt. Ka evenzoo i> op hel benedenblad, als bij hul stijgen der

temperatuur deze zelfde / bereikl i- en du plooi welke naar beneden

hang) verdwijnt, ten minste een horizontale raaklijn. Maar als dal

paal van overgang een keerpunt is, schijnt de mogelijkheid dat de

overgang beneden '/'/,. plaats heeft, niui direkt uitgesloten; maar

daarover straks nader.

< Ma zich de gedaante van hel />. J'. v \lak boven 7*, gemakkelijk

voor te slellen, denke men zich de p,x lijnen bij zekere T van

een mengsel met maxiinumspanning. Dan zijn er twee takken, die

van den eersten component naar boven loopen en op zekeren afstand

van dv as elkander raken. Breekt men de lijn hier af, dan zou men

van een snavelpunt kannen spreken. Zei men de lijn voort, dan

dalen beide lijnen naar dun anderen component, welke in ons geval

de- kleinere waarde van b heeft. Uil hetgeen voorafgaat is gebleken,

dal aan du zijde van dun eersten component het bestaan van drie-

pbasendruk weinig verandering teweegbrengt
;

daarentegen zeer

groote verandering als men meer de zijde van dun tweeden compo-

nent nadert. Denkt men driephasendruk geheel beperkt tol voorbij

de maximum waarde van //. dan is de aanraking van damp- en

vloeistoflijn blijven bestaan; maai dan komt er in de rheistojlijn

vooral een zuur groote verandering, en betrekkelijk minder verande

ring in de damplijn. De vloeistoflijn is inplaats van te dalen gedwongen

geworden eerst sierk naar boven te loopen alvorens ie dalen. Gaal
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men aldus voorbereid na wal hel geval moei /. ij n , als men van <le

hoogste driephasentemperatuur naar lagere temperaturen daal! maar

altijd blijvende boven '/'/-.. De hoogste driephasentemperatuur is zoo

boog boven //.... dal bel geheele eei"ste deel t\er p,x lijn is wegge-

vallen mei inbegrip van bet aanrakingspunt van vloeistof- en damplijn.

Bij daling der temperatuur koml de linkertop even boven do driephasen-

spanning, om bij nou verdere daling weder tot de driephasenspanning

ie naderen, en eindelijk er weder mede samen te vallen. Dan is de

temperatuur bereikt van den overgang van dal plooipunl naar bel

beneden blad Hel punt, waai da! geschiedt, i- bel punl waarin

twee phasen van gelijke samenstelling lui één pbase zijn saamge-

vallen. Hei wegvallen van bel eerste gedeelte der />,./• lijn is nu

beperkter en alleen dal gedeelte, wat vóór de aanraking van vloei-

sitit' en damp aanwezig moesi zijn, is weggevallen. Liel men dit

eerste gedeelte wegvallen bij een mengsel zonder driephasendruk,

dan was er weder sprake vau een snavelpunt. Maar daar ten gevolge

van den driephasendruk de overblijvende vloeistollijn sterk naar

boven loopt, is dal hei keerpunt, waartoe ik hierboven besloten lieb,

geworden. Ik spreek hier niet van de verborgen evenwichten, welke

een afzonderlijk onderzoek zonden verdienen. Het punt van oveigang

in de volgorde der twee eerste phasen van den driephasendruk ligl

In. natuurlijk weder op den tak der plooipuntskromme Q,Tcli van

fig. 43; *2o. bij zoo hooge temperatuur, boven '/'t. dat het opstijgende

gedeelte van de p,x lijn bij die temperatuur juisl is weggevallen;

3o. dichter bij den kam van den eersten componenl dan liet punt.

waarin de driephasendruk hel eer-t ontstond. De vloeistoftak der

samenstellingen heeft dus zijn gang naar den kant van den tweeden

componenl in een snellen teruggang moeten veranderen. l!ij de

temperatuur van overgang van de dampphase van bovenblad naar

benedenblad bestaai er du- eigenlijk gezegd geen driephasendruk en

de /<,.' lijn loopt vloeiend aan de zijde van den tweeden componenl

't Vloeiend, evenals da.1 altijd bet geval i> bij een Iweephasen-evenwicht boven

de kritische temperaluur van den eersten component. <).>k nu is er op den omtrek

der gebeele j),x kromme nergens driephasenevenwicht. < >ok niel in liet keerpunt,

want de twee elherrijke phasen, die anders aanwezig zijn en dan verschillen, zijn

nu tot slechts één enkele phase incengevloeid. 1'e besproken overgang geschiedt

in een plooipunl. Evenzoo i< er nergens een plotselinge sprong in liet karakter dei

phasen. Dal aan de andere zijde een keerpunt kan aanwezig zijn moet toegeschreven

worden aan ik' omstandigheid dal ia dal punl gelijk o is. Van Int be
\dxJ,,T

slaan van dal keeipurl ben ik trouwens niet absoluut zeker — en het beste bewijs

daarvoor is zeker wel hel feit, dat ik er zoo dikwijls op terug kom. Telkens doe

ik mij de vraag, ol de p,i kromme tenslotte niet afgerond zal zijn in dal punt.

Ik heb het bestaan van dal | I slechts de aangenomen.
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haar boven, bereikt een maximum in hel |i]t>ni|>mii van de oVetf-

gebleven plooi, gaal aan de zijde van < 1 *m i eersten componenl naar

beneden en blijfl vloeistofsamenstellirigen voorstellen tol aan bel

keerpunt. Vandaar af verder dalende mei negatieve kromming bereikl

zij weder den tweeden component. Alleen in zoover zou men nog

van driephasendruk kunnen spreken, als in het geval van evenwichl

van 3 phasen, als bijzonder geval ook ligl opgesloten dat, waarbij

dp
twee phasen gelijk samengesteld zijn. Dal dan de waarde van

dl

dp .
,

voor het drieptiasen evenwicht gelijk is aan , ,
voor het evenwichl

van <le twee phasen. welke gelijke samenstelling hebben, is bekend.

Dal alles heefi dus plaats als de driephasenspanning de ///-lijn

der plooipunten snijdt. Bij lager 7' ligl de 'A phasenspanning hoven

de lijn der plooipunten. Naarmate nu de temperatuur daalt en tol

'I\: nadert, is er een grooter stuk van de //./dijn. die ons dient Ier

illustratie van deze verschijnselen, overgebleven, al is het dan ook

sterk gewijzigd door het beslaan der .'5 coëxisteerende phasen.

Het overgebleven gedeelte heefl zich vóóruitgestrekt tot voor de

maximumspanning, en bevat dus nu ook een gedeelte van den naar

den eersten component weder dalenden lak. liet pTx oppervlak

heefl nu voor zoover het verwezenlijkl kan worden de volgende

gedaante.

Aan de lijn <\vr 'A phasen hang! aan de zijde van den eersten com-

ponent een nog gesloten plooi, en van hel aan de zijde van den

tweeden componenl liggende snijpunt gaat verder met plotselinge

richtingsverandering een verdere damptak naar den tweeden compo-

nenl zooals reeds beschreven is. En boven de drie phasen-

lijn heeft men de naai' de zijde van den eersten component

verbreede vloeistof-vloeistofplooi. liet plooipunl van de hangende

plooi begint spoedig snel te naderen lol de zijde van den eersten

component, en valt hij 7' gelijk 7*, mei hel kritisch punt samen.

Hoe dan de vloeistof en damplijn van de hangende plooien in de

verborgen evenwichten loopen, of /.ij daar nog zich ongewijzigd

voortzetten én het punt bereiken waarin damp en vloeistof gelijk

samengesteld zijn, is zonder nauwgezet onderzoek van de verborgen

evenwichten niet mei zekerheid Ie zeggen, maar zoover mijn onder-

zoek naar die evenwichten zich op het oogenblik uitstrekt, schijnl

mij dil vrij zeker.

Maar als hel ons alleen om hel resultaat te doen was geweest,

hadden wij dat wel gemakkelijker kunnen verkrijgen. Het punt van

overgang voor de twee eerste phasen is een zoodanig punt dal voor
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punten aan de zijde van den component met kleine waarde van b

de lijn der spanningen zoodanig gekromd is dat de top boven ligt,

en daarentegen aan de zijde van den component met groote waarde

van b lager ligt. Heeft men nu een zoodanige temperatuur dat de

driephasenspanning juist gaat door liet hoogste punt van de /*,./ lijn,

dan liggen inderdaad aan de zijde van den component met de grootere

waarde van b de spanningen beneden de driephasenlijn. Daarentegen

aan de andere zijde gaat wel do dampspanning ook naar beneden,

maar de vloeistofspanning gaat wegens de wijziging, door het be-

slaan van de twee plooipunten, naar boven dat als oorzaak van de

driephasenspanning is aangewezen. Maar al zal onze beschrijving

in de hoofdzaak juist zijn, er blijven toch genoeg vragen naar verdere

bijzonderheden over, die het zeer wenschelijk maken dat dergelijke

p,x lijnen boven de kritische temperatuur van ether experimenteel

onderzocht zouden worden.

Zal dat omkeerpunt in de volgorde dei' twee eerste phasen kun-

nen voorkomen, dan zal op de stijgende T,x lijn aan de etherzijde

het genoemde merkwaardige punt moeten voorkomen, en wel bij

lagere waarde van T dan de hoogste driephasen-temperatuur. In

dat door mij bedoelde merkwaardige punt snijdt de driephasendruk-

lijn de lijn der plooipunten, en als er dus inderdaad minimum 7),/

aanwezig is, dan ligt dat snijpunt zeer merkbaar boven (T
pj)min . Opdat

deze snijding bestaat is het niet volstrekt noodzakelijk dat de mini-

mum 1
r i werkelijk aanwezig' is. In de Tx lijn der plooipunten behoeft

dus het minimum niet werkelijk te bestaan. Men zou ook voor T^
een punt kunnen hebben een weinig voorbij dat minimum, maar

toch altijd zoo, dat de snelle stijging der />, T lijn nog aanwezig is.

Men mag het echter niet laten stijgen tot dat punt van de lijn Q %
Pe(j

waar de overgang der twee eerste phasen plaats heeft of daarboven.

Viel het er mede samen, dan zou de samenvallende samenstelling

gelijk nul zijn en dan zou een geheel zuivere slof moeten

kunnen coexisteeren bij l\
x

, met een mengsel. In overeenstemming

met deze opmerking besluiten wij dat de driephasenspanning bij 7'*,,

steeds boven T/
:i , zal moeten liggen.

Maar al moet ik tot misschien later uitstellen de behandeling ook

van de verborgen evenwichten - toch wil ik niet eindigen alvorens

er op te wijzen, dat er meerdere mogelijkheden bestaan, dan het

geval dat ik hier behandeld heb. Bijv. in de p , T-figuur der plooipunten

zouden toevallig de twee punten, die de lijn van het driephasen-

evenwicht met den eersten tak der plooipunten gemeen heeft, kunnen

samenvallen of tot één enkel punt kunnen worden. (Fig. 4!>).

In dat geval behoeven de twee samenstellingen niet meer van

44
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teeken te veranderen, omdat dan van het hoogste pmil af de

gasphase tusschenliggende is. Dan begint de hoogste driephasen-'

druk bij een temperatuur welke dichter ligt bij de minimumwaarde

van '/).!. Men zou in die richting kunnen voortgaan en hel uiteinde

van de lijn der coëxistentie kunnen willen laten naderen tot die

Fig. 49. Fig. 50.

minimumwaarde (Fig. 50) of, als er ruimte is dooi' de keuze

Fig. 51.

der stoffen, zelfs tot beneden dat minimum. (Fig. 51). In het laatst-

genoemde geval zou liet hoogste driephasen-evenwicht in fig. 4.'i

moeten geteekend worden op den tak AQ% . Dit laatstgenoemde geval

is eigenlijk, ook wat de verborgen evenwichten betreft, het verst
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door mij uitgewerkt; maar dit vereischt zooveel figuren dat ik tot

de publicatie nog niet heb kunnen besluiten. Daarbij voegt zieli de

vraag of zulke mengsels werkelijk voorkomen. Omtrent die mogelijk-

heid heb ik bij gelegenheid van tig. 43 wel eenige réserves gemaakt,

maar nu moet ik erkennen op geen tegenspraken te zijn gestuit.

Wel op groote complicaties. Voorshands meen ik, dat in het boven-

staande voorbeeld genoegzaam aanwijzigingen te vinden zijn voor de

behandeling van al die gevallen. De te realiseeren eerste tak der

plooipuntslijn kan onmiddellijk leeren welk geval aanwezig is.

Voor het geval, dat in de teekening der p , TMijn de minimum

Tut aanwezig is en men den afstand van het plooipunt van den

aan den driephasenlijn hangenden top tot de driephasenlijn wil op-

maken, zouden er bij dezelfde temperatuur twee 'afstanden schijnen

te bestaan. De grootste afstand behoort dan echter natuurlijk tot het

plooipunt, dat zich afgesnoerd heeft en zich ten slotte bij T
ki

in de

eerste as terugtrekt.

Naschrift. Ik heb sedert nagegaan den gang van de lijn, welke

de samenstellingen der drie coëxisteerende phasen ook bij lage tem-

peraturen voorstelt, of zou voorstellen, als de vaste toestand of

toestanden het tot stand komen niet beletten.

Vooreerst bestaat de mogelijkheid, dat het punt Pn!l der fig. 43,

bij 2' = niet bestaat. Dan behoeft er bij zekere lage temperatuur

niet een heterogeen dubbelplooipunt te zijn. In dat geval zal de

lijn der samenstellingen, die bij den hoogsten driephasendruk begint

met de dampphase voorop, en die bij de iets lagere temperatuur

een snijpunt bezit in het merkwaardige punt van de plooipuntslijn

Q2Pcd "iet nog bij veel lagere temperatuur opnieuw een snijpunt

behoeven te bezitten. Dan zullen de drie punten dezer lijn bij 2'=:0

zekeren limietstand genaderd zijn, en wel de eerste vloeistofphase

bij ,c = en de tweede vloeistofphase bij ar= l, en de dampphase

bij zekere waarde, beantwoordende aan

,. •'' ,. J'ium = hm —
1—x p,

als pj en />, de verzadigingsdrukken der twee componenten voorstellen.

In dat geval zullen bijv. water en kwik misschien wel verkeeren.

Maar ook met behoud van het heterogeen dubbelplooipunt P j,

dat dan weder zooals ik hierboven zeide bij grootere waarde voor

x moet gedacht worden, dan uit fig. 43 zou volgen, kan men zich

van den gang der genoemde lijn rekenschap geven. (Zie fig. 52). Voorop

sta, dat het punt Ql
van fig. 52 een samenvallen van twee vloeistofphasen

44*
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zal moeten voorstellen. Zal dat mogelijk zijn, dan moet er een tweede

snijpunl in de lijn der samenstellingen bij veel lager temperatuur

Fig. 52.

bestaan. Dat tweede snijpunt ligt niet op een plooipuntslijn. En dus

liet terugloopen van den lak der plooipunten van de 2 rle soort behoeft

ten behoeve van de mogelijkheid van dat tweede snijpunl niel te

worden aangenomen, liet is dus inderdaad beter dezen lak haar

gewoon verloop te laten behouden.

Hoe verklaart men dan het tweede zooveel lager gelegen snij-

punt 'r Denkt men weder de p,x lijn van een mengsel met minimum Tp t,

en wel in ons geval aan de elher/.ijde. Dan heeft men daarin een

maximnmspanning. Vooraan twee stijgende lijnen, een vloeistof en

een damplijn, die iels hooger aan elkander raken. Daarna Iwee

dalende lijnen met de damplijn vooraan. Brengt men nu de drie-

phasenlijn aan, die dan natuurlijk lager dan de maximumspanning

moet gekozen zijn. De derde phase van het driephasenevenwicht ligt

bij veel grooter en behoeft voor de verklaring geen dienst te

doen. Heeft nu de driephasenlijn een zoodanige breedte, dat ook de

twee eerstgenoemde takken, dus de stijgende, tol het driephaseneven-

wicht behooren, dan ligt de dampphase tusschen de twee vloeistof-

phasen. De gesneden dalende takken liggen dan in het verborgen

gebied, en de maximumdruk kan niet worden waargenomen. Is

daarentegen de breedte der driephasenlijn geringer zoodat alleen de

twee dalende takken door de driephasenlijn gesneden worden, dan

ligt de dampphase weder buiten de twee coëxisteerende vloeistoffen.

De overgang heeft plaats als de driephasenlijn juist door het hoogste

punt der p,x lijn gaat. Dan hebben wij weder twee in samenstelling

gelijke phasen van het driephasenevenwicht. Worden de twree dalende
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takken alleen gesneden, clan moet het maximum der p,x lijn dus

verwezenlijkl kunnen worden.

Tusschen «Ie temperaturen der twee snijpunten ligl liet maximum
op de p,x figuur dus in het bedekte gebied. En in de twee snij-

punten ligl liet maximum juist op de grens van dat gebied. Daar de

waarde van x voor zulke maxima van druk bij het dalen der tempe-

ratuur nadert tol de waarde van ,< van het mengsel met minimum T}l \

zullen de twee snijpunten in lig. 52 op grooter afstand van de eerste

as moeten liggen dan het minimum, maar het benedenste snijpunt

het dichtst bij de waarde van x voor dat punt. Alleen bij temperaturen

beneden die van het onderste snijpunt is dat maximum mogelijk

waarneembaar; want bij temperaturen boven die van het hoogste

snijpunt belet de kritische toestand het optreden van het maximum.

Tusschen de temperaturen der snijpunten ligt een temperatuur,

waarbij ether een minimum van oplosbaarheid voor water zou

kunnen bezitten, maar niet noodzakelijk behoeft te bezitten. Ten

minste als mijn vermoeden juist is, dat bij dit mengsel het punt

i'„i beslaat. De twee snijpunten van damptak en vloeistoftak, welke

besproken zijn, moeten als de vaste toestand het niet belet beide

experimenteel aan te toonen zijn. Het bovenste punt gelegen boven

{1\,i)min door het onder/oei-, naar het dan nog bestaande evenwichts-

Stelsel, in ons geval water waarin ether is opgelost — en wel door

het zoeken naar de temperatuur, waarbij het bestaande driephasen-

evenwicht zich gedraagt als ecu tweephasenstelsel of als men wil

als een pseudo-tweephasenstelsel. Met benedenste punt door het zoeken

naar de temperatuur waarbij de maximumdruk in de p,x lijn juist

zich vertoonen zal. Dan is er echter een werkelijk driephasenstelsel,

want dan zijn de twee in samenstelling gelijke phasen verschillend,

n.1. di' eene damp, de andere vloeistof.

Natuurkunde. - - De Heer du Bois biedt namens den Heer Morris

' >wen eene mededeeling aan uit het Bosscha-Laboratorium

:

••77/.' Thermomagneüc Properties of Elements."

(Mede aangeboden door den Heer P. Zeeman).

A short account was given in a recent communication ') of expe-

riments upon 43 elements at ordinary and high temporal ures. The

present investigation was undertaken wilh the idea of increasing the

number of elements to be experimenteel upon, and also ut' tinding

the effects of low temperatures upon the magnetic susceptibility.

i) H. du Bois and K. Honda, Versl. Kon. Akad v. Wet. 18, p. uüd, 1910.
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I. Experimental Arrangement.

This luis already been deseribed in detail. It is only necessary

here lo mention that the method of Curie and previews investigators

was employed with one exception, viz. thal the investigated substance

was not placed at that point of the magnetie field where Qx ö £x/dy

is a maximum. 1

) Tliis was due to the fact that aboul this point the

field-variation can be quite considerable, especially in the case of a
' substance of comparatively somewhat largo dimensions. In fixing on

;i point at which to work at more stress was laid npon the

attainment of a maximum field, because the iron impurities then exert

a proportionally smaller detrimental influence.

Three different adjustments of the apparalus were employed differing

only in the length and thickness of the suspending silver wire of

the torsion balance, and the inclination of the axes and thedistance

apart of the two cores of the eleetromagnet. The lalest large type

model of the du Bois eleetromagnet, reeently deseribed in these

Proceedin^s, was placed at my disposal. The whole arrangement

for ordinary tempërature work was much more sensitive than any

used previously.

The sensilivencss of the torsion balance could lic varied : the

directive force per unit degree torsion was measured in theordinaiy

way by means of applied additional moments of inerlia.

Silvered De w ar- vessel. This had an inner diameter of 15 mm.
and was 170 mm. long. It contained a copper tube, closed at its lower

end, of 10 mm. diameter, in order to protect the investigated sub-

stance from the direct effects of the liquid aid. This was poured

i il to the interspace between the two tubes. It was fonnd advisable

to work in nitrogen at low and ordinary teiuperatures, and in carbon

dioxide at high teiuperatures : this bas the further advantage of no

correction being necessary for the magnetisation of the surrounding

atmosphere. To determine the low temperalures, the thenno-element

was standardised by means of a platinum-resistance thermometer.

Electric oven. This eonsisled of a porcelain tube wound with

platinum wire and insnlated with kaolin powder. A tempërature of

1250° could be attained, measured by the above-inentioned thenno-

element connected to a pyrometer: this had previously been stand-

ardised by observations on well-known melting-points.

Notation.
a, Atomic weight. 6, Tempërature.

•pi, Field intensity. x. Specific susceptibility.

ööj/dy, Field-gradient. x« Limit value of the same.

') K. Honda, Ann. d. Physik 32, p. 1027, 1910, Fig. 1,
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II. Test-Sampïes.

The same difficulties wcre encountered as those enumerated by

Honda. Of the 83 (70 -{-13 "rare") elements, 58 were tested; many
samples of the same jlement were supplied by different linns, and

gave in the majority of cases different results, not always explainable

by the inflnence of iron-impurities. Many of the elements were supplied

as pure as possible by Kaiilb.um and Merck. For particularly pure

specimens I am indebted to several chemists. It is important here

to mention that the iron-impuiïty is not honiogeneously distributed.

This made it necessary for the same piece to he chemically analysed

as that magnetically tested. Apparatus containing iron in any shape

or form were carefully removed from the chemical room of the

laboratory, where the analysis was carried out.

If the susceptibility proves independent of the field, there can be

no question of a ferromagnetic impürity. It is interesting here to

note that the magnetic melhod can be made more sensitive than the

chemical one in testing for iron. With the majority ot' the tested

samples however the curve showing the relation between the specitic

susceptibility and the field took the form of a hyperbola; I calculated

the most probable value of' •/»> which would hold asymptoticalfv

for an infmite field, by the method of least squares ; and, in addition,

the influence of the ferromagnetic ingrediënt, which in the great

majority of cases was less than 10% of' that which could be imputed

to iron in the specimen. As Honda nas already shown, the thermo-

magnetic properties also afford a test of' purity up to a certain point.

As the insertion of my tuil tables and curves would require too

mucli space, a somewhat short discussion of my principal results is

given, no mention being made in most cases of those elements which

are independent either of the field or of the temperature.

III. Specific susceptibility*} at 18°.

Second Series. Contrary to expectations Merck's Li (/^^r-l-3,11)

gave a higher value than Kahlbaüm's specimen (/„ = -f- 0,25), which

contained the lesser percentage of iron. Be, although containing 4%
iron, was still diamagnetic (— 1,03). It is noteworthy that the three

allotropic forms of carbon, viz. diamond, graphite, and amorphous

show widely divergent results. The highest diamagnetic value (—0,71)

for amorphous carbon was obtained with that prepared from ordinary

sugar in this laboratory. Gas carbon, taken out of the ordinary iron

') Everywhere expressed in milliontlis.
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retoris of a gasworks, gave a slill higher numerical value (— 1,31).

Ordinary arc-carbon gave a value of - L,82. Ceylon graphite gave

very interesting results, t'or in addition lo showing a decided directional

effect, incapable of' quantitative measurement with tlie apparatus

used, it also gave in one direction the higjhest diamagnetic value,

as vet acbieved (— 15,0). The powdered specimen gave a constant

mean value (— 4,0).

Third Series. Two Mg specimens extracted from the same lump

of material, and containing different amounts of iron, gave different

values (4-0,31 and -f- 0,26). The iron-impnrities in three Al specimens

tested were somewhat considerable. The Neuhausen specimen gave

ultimately the lowest value (-}- 0,58). A difference was shown to

exist between Si crystalline (— 0,13) and amorphous (—0,15). This

is not the case with regard to S crystalline and amorphous, a fact

previously pointed out !>y Curie.

Fourth Series. In contradiction to Honda's result, K gave a

constant value (-f- 0,58). Both the Kahlbaum- and MEKOK-specimens

of Ca contained much iron: whereas the first was constant (-f- 1,1),

the second varied considerably with £ (4- 3,7). It is noteworthy that

in the case of Ti the specimen which contained the lesser percentage

of iron was more paramagnetic than the other. The best Cr specimen

came from Kahlbaum (+2,87); Merck's specimen (-(-3,90), on the

other hand, proved independent of -Ö. The results obtained liy varions

experimenters with Mn show that different specimens of this element

behave quite differently. This series is throughout paramagnetic, t'ne

susceptibility increasing with the atomic weight.

Fifth Series. Two Ga specimens from the same flask gave

different results. One of them proved independent of the field (— 0,12);

the other specimen, however, gave the higher numerical value

(_0,24). Ge varied only slightly with .0 (— 0,12). All the other

elements of this series are in sufficiënt agreement with previous

experimenters and it is throughout diamagnetic.

Sixth Series. Rb gave a small constant paramagnetic value

(_|_. 0,08). The. two Sr specimens tested varied considerably with .£>,

and although paramagnetic within the lield-range applied, gave ulti-

mately diamagnetic values for -/x . Merck's Zr (— 0,44), although

dependent upon .£>, agrees well with the value found by Honda for

the de Haën specimen (— 0,45). Although Poggendorpf found his

Nb diamagnetic, his result is still questionable on account of the

paramagnetic values found by Honda (-f- 1,29) and myself (-4-1,65)

for specimens of quite different origins. Different results were obtained

with four Mo preparations, all of different origins : the lowest,
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numerical value was given l > v Merck's specimen (-{- 0,56). Honda's

value for this element is much smaller (-f- 0,039). Ru (-f- 0,43)

decreased rapidly with the field. Rh (-4-1,08) and Pd (—j— 5,2) agree

sufficiently with previous values.

Seventh Series. With the exception of ordinary tefragonal

tin the elements of this series are diamagnetie. Several Ag specimens

were investigated, that from Heraeus giving a value (— 0,20) iden-

tical with that of Honda's. I obtained a higher diamagnetie value for

Cd than any previously found ( -0,18). My In specimen, in contra-

dictiun to the former value, was througliout diamagnetie (— 0,11).

The results for tin and greytin must form the subject of a special

paper. All my Sb preparations showed a magnetocrystallic action.

On account of the fact that the values obtained differed by about

50% NV ' ,U the same specimen, depending on the position oftheaxis

of the crystal in the magnetie field, it is a matter of difticulty to

tïx upon the value of x- The povvdered material gave a value

(— 0,82) approximately half way between the two extreme values.

Te and I agree well with previous values.

Eighth Series. Six elements of this series stood at my disposal.

It is noteworthy that Cs (— 0,10) is the only member of the alkali

metals which is diamagnetie, Ba (-j- 0,93), containing 15 % Hg, was

non-homogeneous. La (-(-1,04) conjeclurally contains admixtures of

other cerite earth metals. Two Ce specimens of different origins

showed a satisfactory agreement (4- 15,4). Pr (-f- 25,2) and Nd (4- 36,2),

in spite of the high numerical value, exeeeded only by that of

oxygen, were independent of £.

Ninth Series. Both the Merck (4-22,3) and the de Haën

(4- 28,3) Er specimens were rich in iron, and varied rapidly with J?

and are cerlainly to be considered only as very impure powdered

mixtures of several elements.

Tenth Series. This series was completely represented and

throughout paramagnetic. Ta (4- 0,81) and W (4- 0,22) gave smaller

values than those previously found. Two Os specimens from the

same flask gave identical values (4- 0,048). Two small pieces of Pt

from the Heraeüs supply were tested, and both varied with Jp. The

calculated / x in each case is smaller than the value of •/ found by

Honda, who, in additiou, found Iris specimen independent of the field.

E Ie ven th Series. This series again was completely repres-

ented and proved throughout diamagnetie. The calculated -/ B for the

Hekaeus Au {— 0,15) agrees well with Honda's final value. This is

not the case with the specimen from the same source of supply. A
colloidal specimen gave a constant diamagnetie value (—0,24).
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Althougl) only a tracé of iron was detected in Hg, this was sufficiënt

to cause the specimen to vary slightly with .<?. This is one of' the

cases in which magnetic testing tor iron is superior to chemical

analysis. The calculated i x was —0,18. The colloidal preparation gave

a somewhat higher nuinerical constant value (—0,23). Powdered

electrolytic Bi gave a susceptibility of' 1,40. Two specimens from

the same flask of the colloidal pi-eparation were investigated : one

gave a constant value - 0,45), the other, although containing

exactly the same percentage of iron impurity varied with the field

(Xoo= -0,51).

Twelfth Series. Th (4- 0,081 and -f 0,164) contained 15%
thorium oxide : this is nol of' itself sufficiënt to explain the observed

discrepaney in the two above results: in all probability this arises

from the non-homogeneity of the iron-impurity. Three different

specimens of U were tested: they were all very rich in iron. The
smallesl calculated value tbr -/^ was -|- 2,GO.

The curve x = funct. a) appears to be rather intricate. According

to the above remarks, a more or less greal uncertainty still exists

with regard to manv of the solid clements, which at present cannot

be overcome. Mn is a good example of this. We can only advance

conjectural hypotheses to explain such phenomena. The omissions in

the curve are not so greal as formerly: if anything, however, the

curve is more intricate than before, although a genera! relat ion to

the periodic system is still observable. The influence of polymorphy

is very pronounced, and the choice of the allotropic modification to

be considered offers some difficulties. The general shape of the curve

has been described in the previous communication. Beryllium has added

a new negative peak to the curve, which divides itself into three

analogous parts. Magnetic analogies of secondary importance also

exist: clements which belong to the same group and exhibit analogous

chemical properties are, in manv instances, situated on corresponding

parts of the curve.

I\ . Susct jitihiliti/ ut lm- mul high temperatures.

At low temperatures only readings by increasing temperatures were

possible. At high temperatures the path of the curve / = fnnct. {8)

was, with the apparent exception of gallium, the same for increasing

and decreasing temperatures.

Second Series (Li, Be, B, C). The susceptibility of Be increased

numerically with the temperatr.re remaining constant above -f-
700°.

One may conclude that this is partly due to the iron impurity present.
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Diamond, are carbon, and the amorphous modification exhibitod a

constant diamagnetic value. The inean susceptibility of powdered

Ceylon giapliite decreased rapidly with tlie temperature, and particularly

so between --170° and -(-18°.

Tliird Series (Na, Mg, Al, Si, P, S). The susceptibility of

Mg decreased somewhat rapidly froin - L70° upwards. Tliis result,

as Honda has already shown, is due lo iron-impurity. The diamagnetism

of crystallised Si was only a little greater at -170' than at -\- 18°;

X was constant with amorphons Si.

F o n r t h Series (K, Ca, Ti, V, Cr, Mn). The paramagnetic

susceptibility of Ti decreased appreciably between 170° and --80°.

In contradiction to Honda's results for the sarae element, my specimen

of Mn remained constant between -170° and about -(-300°, after-

wards suffering a slight decrease; at about -(-1015° a rather large

sudden increase of / was noticed, which was reversible.

Fifth Series (Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br). On increasing the

temperature from -170°, Ge showed a small numerical decrease;

X remained constant above -j- 200°, increasing suddenly at the melting-

point (+890°) ; above -|-900o
/ nunierically mcreased. At the melting-

point of Ga (-j-30') a suilden numerical decrease of x was observed. The

molten element was very weakly diamagnetic, and its susceptibilily

afterwards increased very slowly with the temperature. On cooling,

this weak diamagnetism was still observed until a temperature of

-f-
16° was reached, 'at which point the element was still liquid

;

this very characteristic undercooling is known to be possible down
to 0°. As and Se scarcely varied with the temperature. No sudden

discontinuity in the value of x w&s exhibited by Br at its melting-

point (—7°).

Sixth Series. (Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd). The value

for Y decreased rapidly as the temperature increased: this substance,

however, in all probabüilv, contains admixtures with the other highly

paramagnetic ytter-earth metals. From --170° to -)- 18°, x for Zr

showed a slight numerical increase. The influence of temperature on

paramagnetic Nb was very small. With Mo, x decreased very slightly

as the temperature rosé. A decrease was also noticed in the case

of Ru . Rh exhibited a practically linear increase of x with the tem-

perature: x for Pd suffered a somewhal large decrease from —170°

upwards.

Seventh Series. (Ag, Cd, In. Sn, Sb, Te, I). The diamagnetic

susceptibility of Ag between -170° and -J-
18° increased slightly

numerically, while that of In and Te nunierically considerably de-

creased. I exhibited a numerical increase in the value of x-
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Eighth Series. (Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd). Almost all these

elements were investigated ai low and high temperatures. Cs showed

no deviation from Ihe linear character of the (•/, 6) curve at its

melting-point : the same remark applies to all the alkali metals.

The value tbr Ba increased between -170° and +18°.
Onlv a sniall decrease was noticed in the case ot' La on rising

the temperature from - 100°; the decrease was somewhat larger

between -170° and 100°. Ce (Merck) showed a decrease of

snsceptibility as ihe temperature increased: hut another specimen

exhibited a sudden large increase at about --110°, which is rather

difficult to explain. In Ihe case of the lat ter specimen, / remained

constant between - 170° and 14(1°. Above --80° the value was

onlv slightly greater ihan that of the Merck specimen, and the courses

ol the two curves are riearlv similar. Pr and Nd decreased as Ihe

temperature rosé.

Ninth Series (Er). A decrease of x with increasing temperature

was also observed in the case of Ihis element.

It was found that the tour highly paramagnetic clements Ce, Pr,

Nd, Er onlv very approximately obeyed Cürie's law tbr para-

magnetic bodies.

Tenth Series. (Ta, W, Os, Ir, Pij. The snsceptibility of Ta

decreased slightly as the temperature increased. x i'i the case of' Ir

increased with 0. The reverse is Irue in the case of Pt.

Eleventh Series (Au, Hg, Tl, Pb, Bi), x'for Hg between —170°

and -150° was approximately constant, and afterwards underwent

a gradual numerical increase: al the melting point (— 39°) it suffered

a sudden change. The snsceptibility of' Tl numerical ly decreased

between -170° and -f-
18°. The same was truc tbr Pb, the change

in this case being vevy slight. For Bi, x = — L'
r
>8 at — 175°, a

value which agrees nvell with that Ibund by Fleming and Dkwah
(— 1,61 at 182°) l

). With regard to some colloidal specimens of

this series, •/ for Hg was throughout constant : that of Au was

constant between - 170' and +50°, afterwards decreasing slightly

numerieally. The character of the (•//>) curve for colloidal Bi was

very peculiar.

Twelfth Series. (Th, U). The snsceptibility of Th increased

with the temperature. The value for U on the other hand decreased.

On the whole, we niay say that the curves x = funct. (ö) show

most varied aspeets. Roughly, the elements are more or less distributed

over the six possible classes, viz. para- or diamagnetic, each constant,

') J. A. Fleming and J. Dewae, Proc. Roy. Soc, 63, p. 311, 189S.
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increasing or decreasing as the temperature rises. Only seven dia-

magnetic elements do nol vary within the wliole temperature range,

amongst them the tliree tliat Curie happened to investigate. Tlie

thermomagnetic propertres also show a certain correlation with the

periodic svstem.

Wiskunde. - De Heer W. Kapteyn biedt eene mcdedeeling aan

van den Heer M. .1. van Uvén: „Homogene lineaire differen-

tiaalvergelijkingen run de tweede orde mei gegeven betrekking

tusschen twéé particuliere integralen." i3 ,; Mededeeling.)

(Mede aangeboden door den Heer P. H. Schoute).

Alvorens een voorbeeld van 't geval (';?) (1 is een oneven functie

van r, alle integralen zijn oneven functies van t) te geven, willen

we enkele opmerkingen maken, die in het algemeen gelden, wanneer

/ een eenwaardige oneven functie is. Hierbij wordt voortdurend

ondersteld, dal in de integralen geen evenmaclitswortels optreden

(zooals trouwens tot dusver steeds, zij 't ook stilzwijgend, geschied

is). Daar in 't hier bedoelde geval steeds aangenomen mag worden,

dat de integraal öf even 6f oneven is, is een verandering in 't alge-

braïsch voorteeken van de integraal uitsluitend te danken aan de

vervanging van t door — r.

Is een integraal x(r) van (B) bekend, dan kan een tweede inte-

graal y{r) op de gebruikelijke wijze gevonden worden door te stellen

y — --<•

Hieruit volgt dan

y = zx -\- zx . y = zx -\- 2 zx -f- zx,

y + - y -f y = zx -\- ; ( 2* + - x )+ z( 'x + - x

zoodat

of

2 / V

| \ x] = 0,

2x I

o I

Z — X-2 <> 2 -

Daar x öf even öf oneven is, is x~ - zeker een even functie van

t. Om te beoordeelen of i even of oneven zal zijn, hebben wc dus
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—/*
, ,

slechts den factor e
'-'• te onderzoeken.

We denken ons de oneven functie l ontwikkeld naar positieve

en negatieve machten van r. De hoogste positieve macht zij 2n-\-l,

de laagste negatieve zij - 2m -f- 1). Zoo noodig worden dan later n

of m of beide oneindig ondersteld. We schrijven dus

1 « -2 *-l "
. 2*-J-l

2 o o

I

Door integratie vinden we dan

'I » Ok -2A
,

,
,

" ^ 2*-|-2 _— dr = — ^ — t a %T + 2—-— x + c= Q,(t) + « % r,

waarin Q,(t) een even functie van x aanduidt.

De uitdrukking

e '• =;« . r =3 t . A
2
(r)

is derhalve het product van een even, functie i? 2
(t) van t en r-°o.

Ze zal een even of oneven functie van t zijn, naar gelang «„ even

of oneven is. Is n een (onherleidbare) breuk, dan eischen we, in

verband mei liet bovenstaande, dal a
Q
geen even noemer heeft. We

noemen dan nog a„ even of oneven naar gelang de teller even of

oneven is.

Is a oneven, dan is ook z oneven, dus z even. De tweede integraal

heeft dan dezelfde pariteit als de eerste: we zijn dan in het geval

(«) of Q3).

Is n„ even, dan is ook z even, dus z oneven. De tweede integraal

is dan van andere pariteit dan de eerste; we verkeeren dan in het

geval (y).

De gelijke of ongelijke pariteit der integralen wordt dus beheerscht

1
door het karakter van de coëfficiënt van r~ l in —

.

Is - een oneven functie, die in r = niet oneindig wordt, dus
Li

naar positieve machten van x kan ontwikkeld worden, dan is a = O,

dus even. We bevinden ons dan in 't geval (y).

Bijv. (a) x = shx

1 öi-\-x . -i-<h
Hier geldt — = r~ = — 2thx. dus e - - = ehrx . z = cth*x .

z — i — ct/ir. y — rsiiT — clir.

x en y zijn van verschillende pariteit.
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(b) x — chx

r iè+x -l-th
Nu is - = V = - 2cthr, dus a = — 2 ; e J 2 = s/»

!t
,

2 = </t
2
r. e= t — thx, y = rcAr — s/jt.

Ook hier zijn x en y van verschillende pariteit.

We gaan nu het geval beschouwen, waarin a„ oneven is.

De integraal ,r(r) moge ontwikkeld kunnen worden naar positieve

en negatieve machten van r
;
de hoogste positieve exponent zij r,

de laagste negatieve zij - — [t. Dan kunnen we schrijven

1 o

waaruit volgt

zoodat

= — .2 kakx~ k-^ + 2 khrk~\
1 1

- v k (i+1) «*r-*-2 + JÉ £ (1—1) fct*-»,

i &•+ &• _«_ 1

* 2 ókrk

,,
( (
i+ 1) «„ + J2 y*W»+* (i öi+ 1 ) «,, + 2 y*TM*f»

t 2 d*t/H-i+* T d_/i_, + jg efc^H-H*
— //—

1

(
— /* 1

fi((i+l)a, + 2y«4*f»
-'t.— 1

1 »-« )-i
1 H ^ (féT."+

1+* :

of, daar d_;/_i = — ft«„. geldt,

2 T

zoodat

"o = P + 1-

Wordt, zooals in 't geval (ff), verlangd, dat x een oneven functie

van t is, en heeft deze een pool van eindige orde in x = 0, dan is

ft uneven, dus aa
— (i-\-l even. De integraal y is zoodoende van
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andere pariteit dan x, dus even. We hebben derhalve hier niet het

geval <J) maar het geval (y) voor ons.

Is x een geheele oneven functie van r, dan geldt :

x = 2 (2k+ 1 1 fa r' * , '.v = 2 2k (2*4-1) ft t9
*-"

1
.1- =
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/ X + X

2
=

T~
1 . /1\ 2 /1\ . /l

•s '" 4- cos I - • 1 4- *'"

l fl\ r\I \t J t
cosl

Voor a vinden we, ons tol hel gebied van convergentie bepalend,

7

""
= :

!F'

Hier verkeeren we dus werkelijk in geval ,> .

In geval 1° was / een even functie van r. Als voorbeeld hebben

we besproken liel geval, waarin / constant is. We zullen ons voor-

stellen, dal / niel constanl is en geven als voorbeeld :

Nu is « = <'

<

,c
. x = <~ <' e

'

4- è1'

e

e '

, zoodal

—-Z-— —=l + 2ehr.
2

Hier is dus / inderdaad een even functie van r. De substitutie

— r in de plaats van r laat nu / (t) onveranderd, terwijl de diffe-

rentiaalvergelijking overgaal in

I .

x x + ai= ,

dus in diegene, «lic behoort bij de half-gelijkwaardige kromme.

Om de Iweede integraal y (t) te vinden, stellen we weer // = ,/•,.

De functie z is dan bepaald door

,_0
\\te

= <- 2e'
. p7+2s/it

— ,-—e"— e

Verder geldt

X — i'+ e '

.

We vinden zoodoende

dy dz a T —t - —

r

De eene coördinaat (£,) van de punten der door polarisatie ver-

kregen kromme is nu [op een constanten factor na :

'/'' —T|= = e e
.

x ihi — >i dx

45

Verslagen der Afileeling Naluurk. Dl. XX. A". 1911/12.



( 686 )

De coördinaat 5 blijkl dus inderdaad verkregen te worden door

in x t door — r te vervangen.

Uit

volei

:

c/7 _ T

x )/=< — ' en a;= e e

dx

log I .e ' — y )
= en log x == e'

,

(Ac

log (
.r ' — n ) . log x = - 1 ,

of

of

dus

zoodal

dy \kgi

./..

<hl

X ' — u = r '".'/ *

dx x x

/]
y = x I e >°!i J dx, (50)

J >"

waarbij de integratieconstante gelijk nul is gesteld, daar dit toch aan

de algemeenheid der integraal geen afbreuk doet.

De door (50) voorgestelde kromme is blijkbaar half-gelijkwaardig

mei zichzelf.

Physiologie. - De Heer Zwaardemaker biedt een mededeel ing aan

over: „De afvloeiing run acustische energie uit het hoofd,

volgens proefnemingen van Dr. 1'. Nikiforowsky".

In de kortelings verstreken maanden heeft Dr. Xikiiorowsky uit

St. Petersburg in hel Physiologisch Laboratorium te utrecht een

.stelselmatig onderzoek verricht naar de afvloeiing van acustische

eiirruH' uil hel hoofd, terwijl hel geluid werd binnengeleidj 6f
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van hel steraorgaan uil of van uil de kruin langs den steel van

een daar ter plaatse rustende, trillende stemvork. De sterkte van

liet aangevoerde geluid was ten naaste bij gelijkmatig, zooals bleek

door opzettelijke acumetrie (in hel geval van hel stemgeluid ver-

gelijkingsgewijs door toetsing aan een in de camera silenta geplaatsten

en met den snaargalvanometer verbonden galvanometer, in hel geval

vanden diapason vertex door amplituden meting).

Het vraagstuk, dal de proefnemer zich gesteld heefl en tot oplos-

sing heeft gebracht, is dit: hoc verdeelt /.ich de energie van de stem,

welke ongecorrigeerd een hoeveelheid van 1 tol 7 megaergs per'sec.

moet vertegenwoordigen (blijkens een niet A. de Ki.eyn verricht

onderzoek, zie mijn Leerboek der Physiologie, Haarlem 1910 Deel I

p. 82) over de natuurlijke uitgangen (mond, neus en ooren) en de

harde, resn. weeke deelen van schedel en aangezicht. Immers hel is

duidelijk, niet enkel langs de lippen, maar ook van uil alle overige

punten, zal het hoofd geluid aan de omgeving afslaan.

Hel naar hutten komend geluid werd opgevangen door nauwkeurig

aansluitende, geluiddichte, looden trechters, resp. oorstukjes en door

geluiddichte, looden kanalen geleid naar een microphoon, die in

een zeer dikwandige, looden kamer was opgesteld. De in den

microphoon gewekte stroomschommelingen verrieden zich, na op de

in de telefonie gebruikelijke wijze in een inductietoestellelje getrans-

formeerd te zijn, aan een klein model snaargalvanometer met goud-

snaar van 5 ft dikte en omstreeks 30 mm. lengte. De spanning van

de snaar werd zoo geregeld, dal zij op alle vokalen duidelijk aan-

sprak en een trilling uitvoerde, wier dubbele amplitudo gemakkelijk

op de schaal van hel instrument kon worden afgelezen. Mits men
zich beperkt tol de onderlinge vergelijking van geluiden eener zelfde

toonshoogte mag men aannemen, dat ondanks de multiple resonantie

van het stelsel (geluidkanalen, microphoon, transformator, snaar) de

intensiteit van het den microphoon treffend geluid evenredig is ge-

weest aan de tweede mach! (\q\- gemeten amplitudines. Geluicten van

verschillende toonshoogte echter kunnen niet vergeleken worden,

daar de meervoudig herhaalde resonatorische versterking, welke het

geluid ondergaat, voor de onderscheidene loonshooglen hoo»st onge-

lijkmatig uitvalt, zooals bleek, toen men hel in gereedheid gebrachte

microtelefonische stelsel op de in het Laboratorium gebruikelijke wijze

mei een gelijkmatig gestemde pijpenreeks van a, lol e, onderzocht.

Desgevorderd zou men zich mei behulp van dit aanvullend onderzoek
ook wel aan een onderlinge vergelijking (k-\- verschillende klinker-

kunnen wagen, maar wegens de talrijke bronnen van fouten, die

dan geopend worden, werd hiervan afgezien,

45*
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T A B E L I.

Intensiteit van liet wegvloeiend geluid per cM'J
. berekend, met de borststem

als geluidsbron.

Plaats van afleiding

naar het
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TABEL II.

Intensiteit van het wegvloeiend geluid, per cM\ berekend, met de falsetstem

als geluidsbron.

Plaats van afleiding

naar het
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TABEL 111.

Intensiteit van het wegvloeiend geluid per cM'J . berekend,

met een diapason vertex als geluidsbron.

Plaats van afleiding

naar het

Dubbele
Aanmerking

m icrotelefoontoestel
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werden helere uitkomsten dan vroeger verkregen). Vervolgens werden

de op den wascylinder teweeggebrachte indruksels volgens de'methode

van Boeke uitgemeten, geteekend en naar de methode van Fourier

geanalyseerd. Tenslotte werd de vokaal op grond van het onderzoek

in nauwkeurig' dezelfde sterkte met behulp van orgelpijpen nagebootst 1

).

De gezamenlijke sterkte van het nabootsend geluid bleek te zijn als

in Tal tel IV aangegeven.

Ongecorrigeerd blijkt alzoo de intensiteit van Dr. Nikiforowsky's

stemgeluid langs de lippen afvloeiend tijdens het luid phoneeren van

een „a" 2.45 Megaerg per sec. te hebben bedragen. Naar dezen

maatstaf kan men nu ook de geluidsafvloeiing uit alle andere punten

van het hoofd beoordeelen. Hiervan geeft Tabel V rekenschap.

TABEL V.

Uit het hoofd per sec. wegvloeiende acustische energie tijdens het uitspreken

van met borststem.

Regiones

Hoeveelheid Uitge- T . . :

energie per breidheid ;°,

a
„J"! g ' e

cM2 in der vlakte
ln

,'"f
g
c
a
e
e
[
gS

megaergs in cM2
.

per
-

•

Aanmerking

Neus
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Scheikunde. De Heer v. Romburgh biedl aan eene mededeeling

van de Heeren J. Olte .Ir. en H. R. Krüyt over: „Photo-elec'

trische verschijnselen bij Zioavelantimoon. [Antimoniet). (Voor-

loopige mededeeling).

(Mede aangeboden door den Heer Fi; w himo.nt).

Jaeger 1

) ontdekte eenige jaren geleden een zeer mei'kwaardige

eigenschap van de natuurlijke antimoniet, die evenwel uitsluitend

aan groote kristallen van ilil mineraal, welke op een enkele plaats

in Japan (Shikoku) gevonden worden, scheen toe te komen. Het

mineraal vertcjonde n.1. wal gevoeligheid van liet elektrisch yelei-

dingsvermogeu voor bestraling betreft een zeer groote analogie met

het seleen. Belichting deed den weerstand vaii het materiaal sterk

afnemen. De hij het seleen voor practische toepassing van deze eigen-

schap /nu hinderlijke nawerking was slechts onbeteekenend. Onmid-

dellijk na opheffing van de bestraling bereikt de weerstand weer

nagenoeg de oorspronkelijke waarde, kortweg ,,de donkerweerstand"

genoemd.

Jaeger vond evenwel, dat duur omsmelten de merkwaardig sterke

lichtgevoeligheid totaal verdween, waarbij tevens de spec. weerstand

eenige duizende malen kleiner werd. Poederde hij hel mineraal, dan

verdween ook hierbij de lichtgevoeligheid geheel, doch veranderde

de spec. weei'stand weinig. Hel lag derhalve voor de hand de licht-

gevoeligheid in verband te brengen met de makrokristallijne structuur

van het materiaal, waarop Jaeger dan ook de aandacht vestigde 5
,

zonder evenwel opeen nadere verklaring van hel verschijnsel in te gaan.

Daar echter bij geen van de andere stollen, die een dergelijke

lichtgevoeligheid in meer of mindere male vertoonen, als seleen,
s

)

telluur, zwavel, Ag, S. Ag J en/.., ofschoon bij de meeste van deze

stoffen de oorzaken van het verschijnsel nog verre van opgehelderd

zijn , lot nu toe iets van een afhankelijkheid van het photoelectrisch

effect van makrokristallijne structuur gebleken is. zou de antimo-

niet een geheel op zich zelf staand geval blijven vormen. Dit kwam
ons eenigszins onwaarschijnlijk voor en gaf ons aanleiding te onder-

zoeken, of misschien in een andere dan de door Jaeger aangegeven

richting, de verklaring *\vr door hem waargenomen verschijnselen

Ie vinden ware.

6

i) Proc. Kon. Acud. \. Wet. Amsterdam 1907, p. 809—814.

3
) Zeitschrift für Krystallographie u. s. w. Bd. XL1V. p. i."> is.

i Door een van ons i- voor lul verschijnsel bij hel seleen van uil phasen-

Lheoretisch oogpunt een verklaring gegeven. 11. R. Kkuuï, Die dynamische allo-

tropie des Selens Zeitschr. f. Anorg Ghem. 64, p, 305 1909.
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Nu is de door Jaegeh gebruikte Japansche antimoniel volgens zijn

eigen opgaaf zeer zuiver en bezit vrijwel precies de samenstelling

Sb
2
S, ; alle andere antimonieten (dis ook geen van alle een licht-

effect vertoonen) zijn minder zuiver. Wij maakten daarom uit zui-

vere grondstoffen ') kunstmatig antimoniet, om deze op lichtgevoe-

ligheid te onderzoeken. Reeds bij een eerste proef mocht het ons

gelukken een sterk lichtgevoelig praeparaat') te verkrijgen door

snelle verhitting in open buis van antimoonpoeder, met kleine over-

maat zwavel gemengd. De daarop volgende oriënteerende proeven

gaven afwisselend positief, of negatief resultaat, wat ons deed beslui-

ten systematisch een reeks van mengsels met wisselende hoeveel-

heden S en Sli te onderzoeken, om na te gaan, of kleine wijzigingen

in de samenstelling van het overigens van vreemde stollen geheel

vrije zwavelantimoon, oorzaak kouden zijn van de meer of mindere

lichtgevoeligheid.

Daar bij het verhitten in open huizen in CO, atmospheer verlies

van zwavel door uitkoken niet vermeden kon worden, gingen we
ertoe over in toegesmolten geëvacueerde huizen van moeielijk smelt-

baar glas te werken, die in een daartoe speciaal ingerichten oven

op circa '650° verhit en tevens regelmatig bewogen konden worden,

om van een volkomen homogeene menging verzekerd te kunnen zijn.

Omtrent liet resultaat van dil onderzoek zij hier voorloopig mede-

gedeeld, dat de zuivere verbinding Sb en S precies in de ver-

houding Sb, S, het hoogste photo-ëlectrische effect bleek te bezitten.

De lichtgevoeligheid bedroeg in sommige gevallen zelfs c. 400", „ ').

Deze gevoeligheid geldl voor het Sb, S, in massieve staafjes, waarvan

de diameter pi. in, 10 mm. bedroeg. Daar hel lichteffect een opper-

vlakte werking moet wezen en betrekkelijk dikke massieve staafjes

dus een weinig voordeelige vorm zijn, om dil effect te doen uit-

komen, kan de relatieve gevoeligheid nog zeer sterk worden ver-

hoogd door een voordeel igeren vorm van de antimonietcel te kiezen,

waarbij de verhouding van oppervlakte die bestraald kan worden

tol de dom-snede van den geleider zeer veel grooter is. In elk geval

is gebleken, dat de gevonden lichtgevoeligheid bij kunstmatige anti-

moniel geheel van dezelfde orde is als die welke Jaeger bij de

natuurlijke vond 4

) en die wij zelf bij Japansche Antimoniet, ons door

') Sb Kahlbaum.

S uil C S_, omgekrystalliseerd.

i De belichting geschiedde sinds op dezelfde wijze met kleine Halberlsma boog-

[airp op circa 30 cm. afstand van hel praeparaat.

") il. \v. z. wanneer hel geleidingsvermogen in donker in een willekeurige maal

uitgedrukl b.v. 100 bedroeg, steeg dil geleidingsvermogen door belichting Lol 500.

'j Prof. Jaegeh stond ons welwillend een zijner antimonietcellen ter vergelijking af.
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Kahlbaüm geleverd, hebben geconstateerd. < >p de methode, die wij

bezigden bij hel onderzoek naar de afhankelijkheid van lic! photo-

electrische effect van de samenstelling der slot', hopen wij binnenkort

uitvoerig terug Ie komen. In hoofdzaak kwam /.ij hierop neer, dal

wij dooi- middel van een zeer gevoelig instrument (galvanometer van

Siemens IIm.skk systeem Deprez-cl'Arsonval) hei relatieve donker-

geleidin^'svernioiren hepaalden van antimonietstaafjes van verschillende

samenstelling en tevens de verhouding van hel donker- tot hun

lichtgeleidingsvermogen (d.i. geleidingsvermogen hij belichting).

l'ii hei relatief doukergeleidingsvermogen en beter nog uil den

temperaliinrcoelifieient daarvan, konden wij de gedaante van het

smeltdiagram van hei systeem S-Sb in hei onderzochte gebied ')

d. i. in de buurt van de verbinding Sb
2 S, afleiden. Gaande van de

verbinding naar den zwavelkanl vonden wij mechanische mengsels

van de beide componenten 6' en Sb 3Ss ) ;
gaande van de verbinding

naar den aniinioonkani, vonden w ij eersl een zeer klein mengkristal-

gebied - circa <K5 al. "
(|

- en verder een ontmengingsgebied. Een

en ander grootendeels in overeenstemming mei de onlangs door Jaegkk :

)

in deze verslagen gepubliceerde onderzoekingen over hei systeem

S-Sb, waar langs den weg der thermische analyse hel smeltdiagram

werd vastgesteld. Jaeger vond evenwel geen mengkristallen. liet is

echter juist deze mengkristalreeks die, ondanks hare geringe uitge-

breidheid en de moeielijkheid om thermisch zulk een zeer klein gebied

met zekerheid vasl te stellen, langs elektrischen weg bijzonder scherp

kon worden geconstateerd. En dit lijkt ons van (e meer belang waal-

een samenhang schijnt te bestaan tusschen hel optreden van vaste

oplossingen eenerzijds, photo-electrische of photo-chemische effecten

en photo-, electro- of triboluminescentie anderzijds.

Wij kregen verder den indruk dal bepaalde zeer geringe veront-

reinigingen van ivloed kunnen zijn op de lichtgevoeligheid en meenen

althans een invloed van de glassoort, waarvan de insmeltbuizen ver-

vaardigd waren, te hebhen kunnen waarnemen. Bij een geheele reeks

van proeven, die toevalligerwijze mei buizen van een andere glas-

soort dan de eerst gebruikte plaats vond, kregen we geen enkel

lichtgevoelig praeparaat, terwijl dadelijk nadat we wederom buizen

van de oude glassoort gebruikten, hei verschijnsel weer geheel naar

verwachting optrad.

Hierin is o.i. waarschijnlijk ten deele ook de verklaring te zoeken

voor het feit, dat hel ons in tegenspraak met Jaegers bevindingen

') Van 57 tot 62 at. o/
Q zwavel.

) Versl. Kon. Acad. v. Wet. Dec. 191] p. 197.
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gelukte de natuurlijke (Japansche) antiraoniel om Ie smelten, zonder

dat daarbij de lichtgevoeligheid verloren ging. Noodzakelijk is hel

daarbij tevens, zooals wij nok deden, het omsmelten in toegesmolten

geëvacueerde buizen te doen plaats vinden. Bij liet smeltpunl is nl.

de verbinding reeds eenigszins gedissocieerd, waardoor het werken

in open buis niet kon geschieden /.onder zwavelverlies en verande-

ring in de samenstelling der smelt. Blijkens onze waarnemingen be-

hoeft dit zwavelverlies slechts ± 0.5 at. % Ie bedragen om een totaal

lichtoiigevoelig praeparaat te verkrijgen.

Het donkergeleidingsvermogen bleet' bij omsmelten eveneens «eheel

van dezelfde orde. Daarentegen bleek ons, dal bij poederen van het

mineraal, hetwelk daarna weer lot een zeer vaste pastille werd ge-

perst, hel gejeidingsvermogen zeer slerk afnam. Ook hierbij bleef

echter hel lichteffect beslaan.

Utrecht, van '/ Hoff laboratorium..

Scheikunde. - - De heer van Romburgh biedt aan eene mededeeling

van de Ileeren F. M. Jaeger en .1. B. Menkü: „Studiën over

lal Tellurium" II. Over verbindingen van Teiluur en Jodium.
i.MpiIi' aangeboden door tien Heer Franchimont).

§ i. Doel van dil onderzoek was, om na te gaan, welke verbin-

dingen van telluitr en jodium zich uil de binaire smelten der beide

verbindingen kunnen vormen, zulks in verband niet de ervaring,

welke tot dusverre werd opgedaan bij de studie van 't wederzijdse!)

gedrag van jodium en een der overige elementen van de zuurstof-

groep.

Wanneer men de zuurstof zelve voorloopig buiten beschouwing

laat, aangezien toch in elk geval goed getypeerde verbindingen mei

het jodium, zooals ( >
:
,-l... reeds zeker gekonstateerd zijn, dan is

blijkbaar de kans op vorming van ware jodiden dezer elementen

uil binaire smelten niet bijzonder groot.

Jodiden van den zivavel zijn er vele genoemd, zooals: S.J, '

,

S3J3 ")> SJ*), SJ
t

*), >'•/.,
4

). Na langdurigen strijd schijnt '1 nu wel

'i Grosourdy, Journ. de Chim. Módic 9 129; Lamers, Journ. f. prakt. Chem.

84. 349. (1861); Emerson, Mac Ivoe, Chem. News 86. :>. (1902).

-1 Linebahger, Amer. Chem. Journ 17. 33. (1895); Boülouch, Gompt rend.

136 077. (1903); Prükier, Journ. Pharm Chem. (6). 9. 421. (1899).
:;

i Gay-Lussac, Aim. de Chim. el Phys. 88. 319. (1813) ; Guthrie, J n Chem.

Soc. 14. 57, (1862); Menke, Chem. News 39. 19; (1879); Mac Leod, Chem.

News. 66. 111. (1892).

'i Behalve de genoemden, nog: IIatu, Pogg. Ann, 110. 116. (1860); Henry,

Journ. Pharm. Chem. 13. 403. (1848).
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uitgemaakt; dal er Lier alleen van mengsels sprake is, en 'l recente

onderzoek van Smith en Carbon '

, en nog iets later dat van Ephraïm '),

hebben afdoende bewezen, dat zich uil binaire smelten van S en ./

geene verbindingen afzetten. Hel jodium kan 7 a 8 °/ S in vaste

oplossingen opnemen ; doch verder is er alleen een eutektikum l>ij

65°, 7 C. en SI,:! mol. proc. zwavel. Het smeltpunt van 66° C, door

Grosoiudy aan 'l zoogenaamde 5,t/
a

toegekend, is dus blijkbaar de

eutektische temperatuur. Zwavel heeft in vloeibaren toestand hier

waarschijnlijk de formule <SS ;
en de vroeger gesignaleerde dubbel-

verbindingen van zwaveljodiden met As
aS, en Sn./

t
zijn evenzeer

gebleken, slechts mengsels Ie zijn. -

(lp analoge wijze vindt men jodiden van 'I selenium beschreven-:

SeJ„ en SeJ
A

;

'

. Thommsdorff vermeldt echter, dat deze door samen-

smelting verkregene producten, al hun jodium niet alkohol laten uit-

trekken; en GuYOT nam waar, dat bij verwarming het jodium ver-

vluchtigt. Het SeJ
4

van SCHNEIDKR werd op verschillende wijzen

bereid: uil ('.//,/ -\- Sr lh\ : uit SeOs -f- HJ; door samensmelten van

Se met ./. In alle gevallen was 't karakter twijfelachtig, en de weinige

vastheid dezer zoogenaamde „verbindingen" zeer zeker verdacht.

Hel is zeer waarschijnlijk, dat ook hier, evenals bij den zwavel,

slechts van mengsels sprake is, met een eutektikum, dat in de buurt

van 70° C. is gelegen. Kort geleden is dit tenslotte nader bevestigd

door PelliN) en PEDRINA '), die aantoonden, dat zich int binaire

smelten slechts mengkristallen afzetten.

§ '2. Hel analoge vraagstuk bij 't element tellurium heeft uit méér

dan een oogpunt belang. I >
i

j eene vorige gelegenheid kon door den

eerste
1

;
van ons uil hel gedrag van Te ten opzichte van S, lot de

volledige analogie in dit opzicht tusschen S, Sr en Tr besloten

worden. Dan zoude dus ook thans het gedrag van Te en ./ wel als

analoog aan dal der elementen S en Se verwacht mogen worden.

Zulk een gedrag ware dan in strijd niet de opgaven omtrent de

telluur-jodiden, welke in de literatuur gevonden worden. Anderzijds:

indien door ons soms eenige verbinding mocht gekonstateerd worden,

en wel eene, die hechl was en dus, in de smelt weinig gedissoeieerd, een

scherp uitgesproken smeltpunl vertoont, dan zonde misschien daar-

door de mogelijkheid ontstaan, om uil te maken, of 't atoomgewicht

van hel tellmir grooter of kleiner dan dat van "t jodium is.

!) Smith en Cabson, Zeits I'. phys. Ghcm. 61. 200. (19Ü8).

-i Epheaïm, Zeits. t'. anorg. Ghem. 58. 33S. (1908).

3
) Trommsdorff, X. Journ. PJiarm. (2). 12. 45. (1826): Sohneider, P<>g;.'. Ann

129. Ol'7. (1866); Guyot, Gompt. rend. 72. 685. (1871).

'i F. M. Jaeger, Versl. Kun. Akad. v. Wet Amsterdam (1910). p 606 620.



Wat hel eerste feit betreft, zoo vindt men sedert Berzeliüs
'

inderdaad meerdere telluurjodiden beschreven: '/<•/,, 7V./,, 7V./„,

waarbij deze laatste verbinding in elk geval nimmer afgezonderd is, en

alleen door Berzklius werd vermoed in de bruine vloeistof, die men uit

telluurzuur en HJ verkrijgt. Hel /<•/, zou als eene gemakkelijk

smeltbare stof (cirka 80°), bij verhitten van 1 at. Te mei iels meer

dan I at. J, sublimeercn ; hel verliest gemakkelijk jodium, en laai

tenslotte jodiumhoudend telluur achter.

ï\:l
t

'') kan in den vorm van een Indraai: 7V./
4

. //./. ^II.JK uit

r

TeO, en sterke ^/-oplossing verkregen worden; hel hydraat smelt

volgens Metzner bij 55 , en stoll bij afkoeling, — all hans in een gesloten

buis, weer onveranderd.

Voorts zijn er dubbelzouten van '/>./, met A //,./, A.Z, enz., door

Wheeler beschreven. Gütbier en Fj.uri bereidden de verbinding uil

zeer gekoncentreerde telluurzuirr-oplossing mei sterke H.J ;
/.ij wordt

door Hj> totaal gesplitst onder vorming van T<<),. en ook alkohol

ontleedt de verbinding. Volgens hunne meening kan echter de stof

Ti'./., niel als verbinding winden aangenomen, en ook van TeJ
t
namen

zij geen spoor waar. Hel is dus klaarblijkelijk van belang, hierin

meerdere zekerheid te verknjuen.

§ 3. Wij hebben voor ons doel gebruik gemaakt van het telluur,

dat door den eerste onzer o|> de vroeger beschrevene wijze was

verkregen en gezuiverd. ') Hel daar begonnen onderzoek over 't lel-

Lurium werd hier rustig voortgezet, ondanks de alarmeerende berichten

van Browning en Ft.int 'i over de samengesteldheid van het telluur,

aangezien ons de door hen gevolgde methode, na ervaringen bij

de hydrolyse van 't telluur-chloride opgedaan, - - zeer bedenkelijk

toescheen. Vóór korten tijd nu, is van andere zijde ', de onjuistheid

hunner besluiten bewezen ; en men kan. na de exakte bepalingen

van .Maki kwai.i) en Foizik, Baker en Bennett, Lenher, en Harcoürt

en Baker 9

), de elementare natuur van het telluur wel als onbe-

'i Berzeliüs, Ann. de Ghim el Phys. 58. L13. L50, 22o, 282, (1S35) ; Metz-

ner, ibid. (Ti. 15. 203. (1808). Wheeler, Z. f. anocg. Ghem. 3. 428. (1893);

Gutbier en Flury, Z. I'. anorg. Ghem. 32. 81, 108. (1902); Hampe, J. Ghem.

Soc. 54. 8ST. (1888).

•) 1'eli.im en Pedrina, Atli dei Lincei (5). 17. 11.78; Ghem. Centr. BI. (1908).
II 1010.

:

'i Loco citato.

'i Browning en Flikt, Amer. Jour. of Science (4). 28. 34T. (1909); (4). 30.
209. (1910).

'i Harcoürt en Baker Trans Ghem. Soc. 99. (1911); Ghem.
r
News 104.

260. (1911).

6
) Marckwald en Foizik, Ber. d. chem. Ges. 43. 1710. (1910); Baker en

Bennet, Trans. Ghem. Soc. 91. 1849. (1897); Lenher, Jour Amer Ghem. Soc.

31. 1. (1899); Harcoürt en Baker, loco cit.
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twistbaar beschouwen. Als atoomgewichl is hier 127,6 als waar-

schijnlijkste waarde aangenomen, nevens 126,9 voor hel jodium. Dil

laatste werd op de gebruikelijke wijze gereinigd en gedistilleerd.

De binaire smelten werden, om alle jodiumverlies te voorkomen,

in dicht-gesmolten glazen buizen bereid; bij mengsels mei 80% Te

en meer is dit onvermijdelijk. Afgewogen hoeveelheden der beide

elementen werden aldus bij 500 C saamgesmolten, na stolling de

massa lijngepoederd, en in eene nieuwe buis uit hardglas, — welke een

ei-vorm bezat, mei ingesmollen hardglazen schutbuisje voor liet

tkermo-element, daarvan de afkoelings-kromme bij herhaling opge-

nomen. Bij mengsels van O 10% jf '' werden bovendien ook ineen

oliebad de verhittingslijnen bepaald: voor hoogere temperaturen werd

steeds een gas-oventje, als vroeger bij de telluur-zwavelraengsèls

beschreven, gebezigd. Nadat hel gedrag van de smell aldus genoeg-

zaam bekend was, werd eene analyse daarvan gemaakt, door ongeveer

0,l."i gram in een distilleerkolf ie brengen, '20 ccm. zwavelzuur van

1,4 sp. gew. toe te voegen, en na doorleiden van een langzamen

CO,-stroom door het. niet slijpstukken ineengezette apparaat, de

vloeistof voorzichtig te distilleeren ui een niet j.Va,«SO,-oplossing

gevulden ontvanger, terwijl uit een druppeltrechter voortdurend in

't reaktie-mengsel eene natriumnitriet-oplossing vloeide. Aldus kon

alle jodiuni worden overgedreven; dan werd eene overmaat AgNO
t

en Na
i
S0

%
aan hel distillaat loeiievoen'd, vervolgens salpeterzuur

van 1.4 sper. gew., en de vloeistof gedurende eenigen tijd gekookt.

liet Ai/-/ werd daarna door weging bepaald.

Voor de meting der hoogere temperaturen werd een plalina-platina-

rhodium-element gebezigd, dat op de smeltpunten van as, tin, lood

en zink was geijkt; voor de lagere temperaturen evenzoo een op

ijs en lood geijkt elemenl uil zilver-koustan taan. l'il den aard der

zaak was roeren der massa uitgesloten; vandaar dal vaak onder-

koelingen optraden, welke de meting der halletijden, zoo al niet

geheel illusoir, dan toch vrij onzeker maakten. Deze moeten dus

slechts als benaderingen worden opgevat.

De verkregen gegevens zijn hieronder bijeengebracht, en in tig. 1

op de gebruikelijke wijze grafisch voorgesteld.

Bij vroegere bepalingen werd hel eutektikuin steeds bij 170° G.

gevonden, lot 60 % Te toe.

§ 4. l'it de/.e data. en uit het diagram <\o\- titi'. I. kan worden
besloten, dal tusschen Te en ./ zich uit binaire smelten slechts eene

enkele, in gesmolten toestand vrij sterk gedissocieerde verbinding,

nl. TeJiS vormt. Het vroeger aangenomen ïV./
2

is een produkt,

dat verder ot' dichter nabij het eutektikuin. tusschen telluur en deze
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Ify. 1.

welke in oplossingen van '/>./, in sterk /AA met overmaat jodium,

optreden, is alreeds in gang.

Anorg. Chem. Laboratorium der

December 191 J. liijks-l niversiteit te Groningen.

Scheikunde. De Heer Rombürgh biedt aan eene mededeeling

van <ie Heeren F. M. Jaeger en J. I!. N. van Kregten :

„Over de vraag naar de Mengbaarheid in den Vasten Toestand

tusschen aromatische \itn>- en Nitroso-verbindingen. III.

(Mede aangeboden duin den Heer Franchimont.)

§ i. Naar aanleiding van de vorming van vaste oplossingen

tusschen o-Nitroso-benzoëzuur en o-Nitro-benzaldehyde, alsmede door

eene verhandeling van Brüni en Callegari l

) over de vorming van

vaste oplossingen tusschen aromatische nitroso- en /w'ft'o-derivaten als

algemeen verschijnsel, zijn er door den eerste van mis indertijd

onderzoekingen gedaan, om de wederzijdsche verhouding van beide

1
) Bruki en Callegari. Ga/,/., Ghim. [tal. 34. II. :_'4i5. (1904).
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klassen van stikstofderivaten beter te leeren kennen '). Dit onderzoek,

hetwelk meerdere analoog-gebouwde nitro-, en nitroso-derivaten om-

vatte, moes! voeren tot liet besluit, dat wel in sommige gevallen

van eene morfotropiscbe verwantschap en daarmede gepaard gaande

mengbaarheid sprake was, doch dat in vele gevallen zulk eene

relatie niet bestond, ja, in homologe reeksen zelfs geen algemeen

geldig verschijnsel kon geacht worden". Iu het volgende zijn enkele

meerdere gegevens, deze kwestie's betreffende verzameld, welke in

staat zijn, om het vroeger gezegde in enkele opzichten aan te vullen.

§ '2. Nitrobenzol en Nitrosobenzol.

De eenvoudigste representanten der hier te bespreken verbindin-

gen, zijn 't nitro-, en rdtroso-benzol.

Het nitrobenzol werd gereinigd door driemalig uitvriezen en daar-

opvolgende distillatie. De fraktie, welke bij 7b\7 c.M. kwikdruk

een kookpunt van 211°,6 C. bezat, werd voor 't volgende onderzoek

gebezigd. De thermometer werd met een normaalthermometer ver-

geleken ; hij bleek bij 0°, 0°2 ('. te laag, en bij 100°, 0,°1 C. te

laag aan te wijzen.

Het stolpunt bleek, met verschillende buitenbadtemperattiren (-- 7°,

en —21°) steeds : -f-
4°,9 C te zijn ; evenzoo werd als smeltpunt

dezelfde temperatuur gevonden. Bij deze laatste proeven weid de

vaste stof in een olie-bad langzaam verhit. Zuiver nitrobenzol " stolt

en smelt dus bij : -f-
4,°9 C.

Het nitrosobenzol werd eerst herhaalde malen uit heeten alkohol

omgekristalliseerd, daarna uit benzol. Het smeltpunt was steeds te

laag. Vervolgens werd de stof uil een mengsel van alkohol en aether

omgekristalliseerd, waarbij alle lucht door koolzuur werd vervangen,

om oxydatiè te voorkomen. Na snelle afzuiging werd ze in vacuo,

boven zwavelzuur gedroogd. Het smeltpunt bleek dan bij ~\- 68° C.

gelegen te zijn. Echter wordt deze verbinding even boven haar

smeltpunt (bij cirka 75° C.) plotseling, en onder sterke wannle-

ontwikkeling ontleed, waarbij zich eene bruine vloeistof vormt.

Is de omzetting, door onvoorzichtige verhitting veroorzaakt, slechts

gedeeltelijk, dan vindt men het stolpunt naderhand wat, verlaagd.

'i F. M. Jaeger, Versl. Kon. Akad. v. Wet. Amst. (1905). p. 651; ibid, (1908),

191; Zeils. f. Min. und Kryst. 42. 236. (1906). Vergeleken zijn: p-Nitro-, en

p-Nitroso-diaethylanüine ; Nitro-, en Nitrosobenzol; p-Nitro-, en p-Nüroso-

phenol; o-Dinüro-, en o-NUronitrosobemol ; o-Nitro-, en oNiiroso-aceet-anil

-) In de literatuur worden voor deze temperatuur waarden opgegeven, wisselend

tusschen -\-'-i' öd +5°G. ; voor 't kookpunt vindt men: 208° G. bij 70 c.M,

kwikdruk. Beide waarden zijn bij ons iets hooger.

46

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XX. A°. 1911/12.
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Alleen sfó/punten koudon voldoende scherp worden opgenomen.

De volgende gegevens zijn door ons hier verkregen:

BINAIRE SMELTLIJN VAN NITOBENZOL -f NITROSOBENZOL
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ren, aangezien het nitrobenzol vloeibaar, en alleen uit smelten bij

lage temperatuur in kristalliseerbaren vorm te verkrijgen zou zijn.

Wil Qh•MC.

Het is waarschijnlijk rhombisch, en aan den kristalvorm van 't benzol,

althans in éene der beide parameter-verhoudingen analoog.

Het nitrosobenzolis rhombisch-bipyramidaal ') met a : b . e = 1 , 4770:

1:0,7006, en de vormen: (100}; {110}; {111}; {340}; {221}; {001}.

Het benzol is rhombisch, met a : b : c = 0,891 : 1 : 0,799 ; deze

parameters zijn in geen geval analoog aan die van 'tnitroso-devi\a.&t,

en waarschijnlijk dus aan die der ?aVro-verbinding evenmin.

Een en ander schijnt er op te wijzen, dat noch van eene uitge-

sproken vorm-analogie, noch van eene noemenswaardige vorming

van vaste oplossingen tusschen nitroso- en nitrobenzol sprake kan zijn.

§ 4. p-Nitro-Aniline en p-Nitroso-Aniline.

Aangezien, wegens de aanwezigheid van H-atomen in de amino-

groep, eene tautomere structuur der mVröi'O-verbinding niet uitgeslo-

F. M. Jaeger, Zeits. f. Min. u. Kryst. 42. 246. (1907).

46
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ten is, bood «Ut stelsel genoegzaam interesse, om nader onderzocht

ie worden. Deze onderzoeking bleef echter ongelukkigerwijze vrij

onbevredigend, wegens de omstandigheid, dal eene ontleding van het

p-Nilroso-Aniline niet kon voorkomen worden: terwijl 't smeltpunt

liij 168 .1 169° C e- gelegen, is de ontledingstemperatunr circa

170 (
'., en wordt door toevoeging der N< >.,- verbinding blijkbaar verlaagd.

liet bier gebezigde p-Nüro-Aniline werd uit benzol en ook uit

water omgekristalliseerd ; bij 100 l' lost er ongeveer 2,2 gram van

op in 100 ccm. water. De smelltemperaUiur bleek liij herhaling:

147° ti' zijn.

Hel />- \ilri>s,i-.\iiiliii, werd uil benzol omgekristalliseerd, en in

een koolzuurstroom gedroogd, om oxydatie Ie voorkomen. Onmid-

dellijk na smeltiiiii', bij 163°—J6ÏTC, had plotselinge ontleding plaats,

onder warmleafgifte en hevige gas-ontwikkeling.

Door voorzichtig arbeiden konden nog de volgende, benaderende

gegevens verkregen worden.

BINAIRE SMELTLIJN VAN p-NITROANILINE
+ p-NITROSOANILINE
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st'erolitliisch gebouwd, aanwezig. Het is in deze beide laatste geval-

len moeilijk uit te maken, of men een of twee struktuurbestanddee-

len heeft; ook de gesmolten massa's zijn bijna ondoorzichtig wegens

de ontleding.

In èlk geval schijnen «Ie mèngkristallen aan (\on XO^-knwl, dus

bij lagere temperatuur in eene andere modifikatie over te gaan,

onder aanzienlijke symmetrie-, en volume-veranderingen.

§ 5. p-Nitro-Monoaethylaniline en p-Nitroso-Monoaethylaniline.

Hei p-NitrOaAetkylaniline werd meermalen uit benzol omgekristal-

rd. en daarna werden verscheidene keeren zoowel verhittings-

als afkoelingskrommen ervan opgenomen.

Als smeltpunt werd 94° ('.. als stolpunl 93°.9 C. gevonden. Het

in tle literatuur opgegeven smeltpunt (i*o° a 95°.5 C.) is blijkbaar

iets !' hoog.

Hel p-Nitroso-Aethylaniline werd eveneens herhaaldelijk uit benzol

omgekristalliseerd ;
het smolt bij 75° tot 76° konstant in een kapillair;

als -tul- en smeltpunt op de meer exakte wijze werd echter steeds

BINAIRE SMELTLIJN VAN p-NITRO- EN
p-NITROSOMONOAETHYLANILINE
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74°. 1 C. gevonden, waarbij onderkoelingen steeds door enten werden

verineden.

De verkregen gegevens zijn de volgende : (zie tabel p. 706)

Aangezien, zelfs ondanks het enten, eene groote onderkoeling

merkbaar was, zoo zijn vooral de afwijkingen van de eutektische

temperatuur hier en daar aanzienlijk.

100-100°
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een donkeren horizontalen balk, ilir een in 'I centrum helgroen veld

doorsnijdt, terwijl in 'l vertikale vlak twee roode velden gelegen

zijn, welke doorsneden worden door, op eenigen afstand van 't

centrum eindigende donkere balken. Het groene veld wordt in vier

quadranten begrensd door een stelsel blauw-paarse, gelijkzijdige

hyperbolen.

Klaarblijkelijk heefl men hier te doen niet een kristal, dat als

assenvlak voor rood en groen licht, de lengterichting der naalden,

voor blauwe stralen echter de breedterichting der naalden heeft;

zulks in verbinding mei een uiterst kleinen assenhoek voor de diverse

kleuren, waarbij die voor rood ^> is, dan die voor groen.

Onderzoek! men nu de binaire, gestolde smelten, dan is 't voor-

eerst al op het oog zichtbaar, dat /.ij tut een homogeen aggregaat

van kristallen stollen. Ook uit oplossingen in aethylacetaat ontstaan

hohiogi ne, groene kristallen.

Bij 5°
n
NO -verbinding werden groene, varenblad-achtige tneng-

kiistalleu gevonden : bij stijgend gehalte aan 't N02
-lichaam wordt

hunne kleur meer en meer geelgroen, maar de gestolde smelt blijft

uit ééne kristalsoort bestaan. Kerst l>ij 40°
„ N t9

s
-verbinding keert

hel merkwaardige assenbeeld der zuivere nüro-verb'móing duidelijk

terug; bij 7O°/ zijn de kristallen voor rood bijna éénassig ; bij

90°
„ en 95"

„ der A'f -verbinding zijn de uil oplossing (in aethyl-

acetaat) verkregen mengkristallen fraai groengeel, zeer zwak dichroï-

tisch, en vertoonen zij hel karakteristieke assenbeeld bijzonder

duidelijk. Deze proeven bevestigen geheid liet vermoeden, dat hier

eene doorloopende reeks mengkristallen wordt gevormd. Dan blijft er

geene andere mogelijkheid, dan aan te nemen, dat ook de binaire

smeltlijn eene doorloopende kromme is met eene minimale tempe-

ratuur bij 54° C, en een gehalte van eirka 30"/„ der iiitroso-vev-

binding ;
en dat, door de optredende onderkoelingen, en door de

blijkbaar met volledig zieh instellende evenwichten, de solidus-lijn

zoozeer verzakt is, dat zij tot de gedaante eener eutektische

horizontale nadert. Zoo iets is reeds meer waargenomen, en wel in

stelsels zonder minimale temperatuur in de liquidus-lijn ; zie o.a. bij

Sb -j- Bi, door IIiTTNEi; en Tammann onderzocht 1

). In dit bijzondere

geval_ zoeken de genoemde auteurs weliswaar de oorzaak der afwij-

kingen in de plaatsgrijpende omhulling der mengkristallen, die zieh

't eerst hebben afgezet, en de daaruit voortvloeiende onmogelijkheid

voor die mengkristallen, om zieh verder met de smelt op elk

OOgenblik in evenwicht te stellen ; maar zij wijzen er toch op, dat

een dergelijk gedrag telkenmale kan verwacht worden, wanneer de

J
) Hüttner en Tammann, Zeits. f. anorg. Chem. 44, 131. (1905).
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bedoelde evenwichtsinstelling met onvoldoende snelheid plaats grijpt,

en dat zon dan ook hier het geval moeten zijn. De vorming van

eene ononderbroken reeks mengkristallen, zoowel uit oplossing als

uit binaire smelten, en wel zonder later nog optredende transfor-

matie's of' ontmengingen, staat met dal al vast.

§ 7. p-Nitro-Monoptvpyl-Aniline en p-Nitroso-Monopropyl-Aniline.

Tenslotte hebben wij het stelsel van de bovengenoemde verbin-

dingen op dezelfde wijze onderzocht.

Het p-Nitro-deri\a,a,t werd eerst uit heeten benzol omgekristalli-

seerd, waaruit zich prachtige, groote kristallen afzetten. Hun smelt-

punl bleek 53°—54°. C. te zijn ; bovendien bleken zij al spoedig

troebel te worden door benzol-verlies. Daarom werd de verbinding

gepoederd, gedroogd en herhaaldelijk uit absoluten alkohol omge-

kristalliseerd. Ook hieruit zetten zich soms fraaie kristallen af, die

konstant bij 64° a 65° C. smelten. Zij hebben meest gebogen vlak-

ken, en zijn daardoor moeilijk nauwkeurig te meten.

Het p-Nitrosomonopropylaniline werd eveneens door omkristalli-

seeren uit benzol gezuiverd; het bevat dan eveneens kristalbenzol,

en smelt bij 45° a 50°.

BINAIRE SMELTLIJN VAN /)-NITRO- EN
p-NITROSOPROPYLANILINE
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Na verdrijven van hei benzo! in vacuo en herhaaldelijk omkristal-

liseeren uit een mengsel van absoluten alkohol on ligroïne, werd

liet smeltpunt in een kapillairbuisje op 59° C gevonden, welke

waarde ook in de literatuur opgegeven wordt.

Vooreerst werden nu de stolpunten van beide derivaten door op-

name der afkoelingslijnen nauwkeurig bepaald. Aldus werd, met

geringe onderkoeling, voor 'i stolpunl der raii/'O-verbinding gevonden

62,°9 (_'. ; voor de ruVrosci-verbinding werd gevonden : 56,°3 a 56,° 5 C.

Achtereenvolgens werden daarop de volgende mengsels onderzocht

:

(zie tabel p. 709)

§ 8. Deze gegevens, in lig. 4 grafisch weergegeven, bewijzen, dat

hier eene doorloopende reeks van vaste oplossingen tusschen beide

komponenten bestaat, met een minimum-temperatuur van 40.°5 (.'.,

en eene ki incenlralie van eirka 80 % der y///V<<-verhinding.

Ook de mikroskopische onderzoeking bevestigl het bestaan van

zulk eene reeks mengkristallen.

De p-ivT^ro-verbinding kristalliseert uit hare gele smelt met groote

snelheid, en wel in eitroengele, zes- of achthoekige platen, welke

onmiddellijk door eene donkerder-gekleurde moditikatie gevolgd wor-
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den, welkt' zich meestal in parallelogramvormige platen, die in

allerlei richtingen aan elkaar sluiten, voordoet. Zij zijn sterk dichro-

itisch : geelwit en donkergeel. Tusschen gekruiste nieols zijn zij

zwart, en bij- kleine draaiing van de tafel naar rechts of naar

links wordt de kleur bruin of groen. In kon vergent-gepolariseerd

licht is éen tak van een hyperbool, excentrisch, en binnenzijds rood,

van builen blauw gekleurd, zichtbaar. Zeer sterke dispersie.

Hel Nïtroso-deiiva&l heeft eene buitengewoon kleine krisiallisatie-

snelheid ; de varenbladachtige aggregaten hebben een prachtigen,

staalblauwen weerglans, en zijn sterk pleochroïtisch : groen en

bruingeel.

Onderzocht zijn niengkristallen met 5, 10, 40, (!(), 90 % NO-
verbinding. Een geelgroene smelt niet 5 % -^O-derivaat stolt tot

een aggregaat van gele platen vanden iV0
3
-vorin, die na ongeveer eene

halve minuut opeens barsten en in eene andere, meer geelgroene,

en veel sterker dubbelbrekende modificatie overgaan; voorheen don-

kere kristallen lichten daarbij op ; enz. De kristallisatiesnelheid is

nog steeds zeer aanzienlijk ; terwijl de eerste modificatie tusschen

gekruiste nieols in twee standen donker is, dooft de tweede in geen

enkelen stand meer uit. Na eenigen tijd heeft de eerste kristallisatie

tenslotte plaats gemaakt voor een vedervormig aggregaat der tweede.

Bij 90% der Nitro-verbuiding is er, ondanks de groote kristal-

lisatie-snelheid, weinig meer van de polymorfe omzetting te bespeuren.

ttij 60% N (%-derivaat heeft men homogene niengkristallen, die

sterk dichroïtisch zijn : groen en hooggeel. Bij 40 "/<, idem ; de

kleuren zijn hier : donkerbruin en geel. Bij 10 % J\
r

2
-verbinding

is de kristallisatiesnelheid reeds buitengewoon klein ; meest sferoli-

tische aggregaten, die sterk dichroïtisch zijn, en wel : hooggeel en

groen.

§ 9. Een en ander bewijst, dat de nitro-verbind ing ook hier

dimor/is; bij 't 90% mengkristal is de, sterk gedaalde omzettings-

teinperatuur van 't zuivere .\
r

t
-lichaam, welke onizettings-

(emperatuur daar even beneden 't sniellpiint ligt, - nog bepaalbaar

door 't korresp. warm te-effect.

Bij grooter gehalte aan AV>-derivaal is die bepaling echter reeds

onmogelijk, wegens de enorme verlangzaming der polymorfe omzet-

ting door bijmenging van 't iangzaam-kristalliseerende uitroso-derivaat,

§ 10. Uit het onderzoek is opnieuw gebleken, dat mengkristal-

vorming uit binaire smelten van korrespondeerende aromatische

Nitro-, en AV/mvo-derivaten weliswaar kan optreden
;
doch dal die
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mengbaarheid niet als eene algemeene eigenschap van deze verbin-

dingen ten opzichte van elkaar mag worden beschouwd. Verder

wordt 't wederzijdse!) gedrag dezer twee soorten van lichamen

bovendien vaak méér gekompliceerd deun- hel optreden van polymorfe

moditikatie's, en door het verschil in kristallisalie-snelheid bij beide

komponenten. De eenvoudigste representanten dezer klasse van

lichamen : nitrobenzol en nitrosobenzol vormen niet, of slechts in

onbeduidende mate, met elkander vaste oplossingen.

Anorgan. Chemisch Laboratorium der Rijks- Universiteit

ir Groningen.

Sterrenkunde. De Heer E. F. van de Sande Bakhuyzen biedt

eene mededeeling aan: „Onderzoek omtrent de empirische

termen in de middelbare maanslengte en omtrent den constanten

term van Hansen in de maansbreedte.

Zooals men weel is de mathematische theorie der maansbeweging

in de laatste jaren eene groote schrede voorwaarts gebracht door de

onderzoekingen van Hn,i„ Radaü en Newcomb en vooral door die

van E. Bkown, doch evenzeer weet men, dat de daardoor verkregen

zeer nauwkeurige kennis omtrent - - wij mogen wel zeggen - - alle

merkbare storingstermen, welke uit de gravitatietheorie voortvloeien,

nog geen goede overeenstemming tusschen theorie en waarneming

heeft kunnen te weeg brengen.

Terwijl voor de gevonden afwijking in de seculaire versnelling

ten minste eene plausibele oorzaak in de getijdenwrijving Ie vinden

is, al kan ook het numerische bedrag van dien invloed niet theoretisch

berekend winden, bieden uit de waarnemingen afgeleide termen van

lange periode in de middelbare maanslengte ons nog geheel onopge-

loste raadsels aan.

Laatstgenoemde afwijkingen waren het eerst gevonden door Nevtcomb

in zijne in 1-S76 uitgegeven Tnvestigation en daarop grondig onder-

zocht in de in 1878 volgende Researches. Na eene lange tusschenpoos

heeft hij toen in de laatste jaren zijns levens het vraagstuk weder

aangevat en het, nu aan de hand van alle van 1750 tot nu toe

waargenomen sterbekkingen, nader bestudeerd. Het gelukte hem dat

onderzoek nog vóór zijn dood tot eene afsluiting te brengen en hij

kon nog in Monthly Notices 69 een kort overzicht der verkregen

resultaten geven, terwijl wij hunne uitvoerige mededeeling mogen

te gemoet zien.

lntusschen had P. H. Cowelt,, aan de hand der maanswaarnemingen
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te Greenwich verricht, in cene reeks in de Monthly Notices ge-

publiceerde verhandelingen een „Analysis of the errors of the moon"

uitgevoerd en had Battermann belangrijke resultaten verkregen door

de bewerking van 3 groote reeksen van sterbedekkingen (Beob.

Ergebn. Berlin 5, 11 en 13). Eindelijk had ook ik in de op de

westkust van Afrika door den heer Sanders uitgevoerde bepalingen

van maanshoogten aanleiding gevonden een partieel onderzoek om-

trent de fouten der maanstafels uit te voeren (Zittingsverslagen dezer

Akademie 12 1903, p. 131, 381 en 585).

In den laatsten tijd deden wederom waarnemingen van den

heer Sandeks, ditmaal van sterbedekkingen, en verder de zonsver-

duistering van 1912, waarvan de nadere omstandigheden in zoo

hooge mate van de fouten der maanstafels zullen afhankelijk zijn,

mij op een paar punten van liet vraagstuk terugkomen en, wegens

liet oogenbliUkelijUe belang voor de vooruit berekening dier eclips,

wil ik hier de uitkomsten van dit overigens geheel fragmentarische

onderzoek mededeelen.

Ik behandel dan :

1". de empirische termen van lange periode in de maanslengle,

2". den constanten term in de maansbreedte, welke door Hansen

ingevoerd en door hem verklaard werd uit een niet samenvallen van

zwaartepunt en middelpunt.

/. De empirische termen van lange periode in de middelbare lengte.

In mijne eerste mededeeling van 1903 (Versl. Iv. Akad. Amst. 12

131—148) vermeldde ik, dat ik ter bepaling van de gemiddelde fouten,

die nog in de lengten volgens Hansen-Newcomb (d. i. volgens Hansen

verbeterd naar de Corrections) overgebleven zijn, uit de lengte- of

de A.R. fouten volgens de meridiaanwaarnemingen voor het tijdvak

1847 tot 1902 jaarmiddentallen gevormd had. Hier wil ik nu de wijze

van afleiding dier middentallen iets nader aangeven. Ik had toen,

nevens de waarnemingen van Greenwich, ook nog voor de jaren

1862—1874 die van Washington gebruikt volgens Newcomb Investi-

gation, en voor 1880—1892 ook die van Oxford volgens de door Stone

in de Mout/d. AW. 44—54 opgegeven middentallen. Daar het mij

echter later beter voorkwam mij tot de uitkomsten der waarnemin-

gen te Greenwich te bepalen, zal ik hier alleen deze bespreken.

Waar het jaarmiddentallen betreft, mag men die uit de lengte- en

«lir uit de A.R. fouten als gelijkwaardig beschouwen en ik heb dus

gedeeltelijk met de eene, gedeeltelijk met de andere gewerkt. In

Monthl. Not. 50 komt eene nauwkeurige vergelijking voor van de
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raaanswaarnemingen te Greenwich van 1847 tol 1 <s«*J met de tafels

van Hansen, en daaruil zijn door Stone jaarmiddentallen A X ge-

vormd, die hij in de Monthl. Not. mededeelt. Ook voor de jaren

1S62—1882, voor welke de waarnemingen te Greenwich direct

met Hansen vergeleken waren, heel'! Stonk jaarmiddentallen der

lengtefouten afgeleid (Monthl. Not. 51—54). Deze middentallen

heb ik eenvoudig overgenomen, alleen met die wijziging, dat ik reke-

ning hield met de verschillende fundamentaalsystemen in A.R., die

in den loop der jaren te Greenwich in gebruik zijn gekomen, en

alles herleidde op het gemiddelde systeem van (\cn 7 Year Catal.,

waarmede dat van den 2nd 10 V. ('al. zoo goed als volkomen over-

eenstemt. Uit deze fouten der lengten van Hansen moesten nu nog

die van Hansen-Newcomb afgeleid worden, en ik deed dit dooi - de

verschillen aan te brengen tusschen Tafel XLI in de Corrections en

de oorspronkelijke Tafel XLI in de Tables de la lane.

Voor de jaren 1883—1894 ontleende ik de gemiddelde fouten van

Hansen-Newcomb aan de Aimiial Reports van Greenwich in de Monthl.

Not., waarbij ik de middentallen der Aa als fout der middelbare

lengte aannam, terwijl ik eindelijk voor 1895—1902 de resultaten

mijner eigen discussie der waarnemingen te Greenwich gebruikte.

Ook nu werd op het gebruikte fundamentaalsysteem gelet. Als

maat voor de nauwkeurigheid dier verschillende middentallen moge

gelden, dat het grootste verschil tusschen mijne middentallen en die

welke Newcomb in zijne Investigation uil Greenwich en Washington

samen atleidde O".83 bedraagt, en de verschillen tusschen de jaarmidden-

tallen uit Greenwich en die uit Oxford tot 1".18 opklimmen, terwijl

voor de jaren 1895— 1902 hel grootste verschil tusschen mijne uit-

komsten uit de Greenwich-waarnemingen en die volgens de Reports

0".36 bedraagt.

Ik had deze jaarmiddentallen niet medegedeeld, daar hel mij niet

gelukt was omtrent de wel, welke de afwijkingen volgen, iets met

eenige zekerheid af te leiden. Wel merkte ik op dat het aannemen

van een term van ongeveer 50-jarige periode met maxima omstreeks

1862 en 1887 en een coëfficiënt van omstreeks 3" de overeenstem-

ming verbeteren, doch deze nog niet voldoende maken zou.

Eerst in 1909 vond ik aanleiding op hel vraagstuk terug te komen

en, nadat ik aan mijne middentallen nog die van 1904—1908, nu

volgens de Reports (o the board of risitors, had toegevoegd, bleek mij

dat de afwijkingen Waarn. - Hansen-Newcomb voor de 62 jaren van

1847 af vrij voldoende konden worden voorgesteld door eene for-

mule met 2 termen van 48-jarige en 24-jarige periode nl. :

4- 1".29 4- 2".36 sin 7°.5 {t—1848.0) 4- 1".41 sin 15° (t—1852.8)
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Van de 62 overblijvende afwijkingen waren er 13 grooter dan

L".0 en daaronder 2 grooter dan 1.5 '). Vooral echter daar juist in

de laatste jaren de waarnemingsuifkomsten en die volgens de formule

een duidelijk verschillend beloop hadden, werd ik mij bewust dat de

waarde dezer formule voor extrapolatie nog zeer twijfelachtig was.

Intusschen verscheen in dienzelfden lijd de belangrijke voorloopige

mededeeling van Newcomb omtrent zijne laatste onderzoekingen. Hij

gal' daarin eene nieuwe afleiding van de seculaire versnelling en

leidde eene nieuwe empirische ,.greal fluctuation" af. waarbij ook

weder duidelijke „minor tluctuations" overbleven. Voor de seculaire

versnelling werd 7".96 gevonden d. i. 0".4ü minder dan de waarde

van 1 8 7 >s
, en van de groote ongelijkheid bleef de periode nagenoeg-

onveranderd. 275 jaar tegen vroeger 273 jaar, terwijl de coëfficiënt

van 15". 5 tot 12".95 verminderd werd.

Aan de verdere bewerking der uitkomsten uit de meridiaanwaar-

uemingen moest dus nu voorafgaan eene vergelijking met de nieuwe

empirische theorie van Newcomb, die ik ter onderscheiding Newc.

1909 of Newc Il zal noemen. In de zeer korte mededeeling in de

Monlhl. Xot. geeft intusschen Newcomb niet de aangenomen waarden

op voor de middelbare beweging en voor de lengte der epoche

en ik nam nu aan met Battermann Beob. Ergeb. Berlin 13, p. 44,

dit eerstgenoemde gelijk zou zijn aan de waarde van Newc. '1878 (of

Newc. 1), en dat aan de lengte voor 1800.0 nog de correctie 4- 1". 14

-\- 1"A = -\- 2".54 (d.i. aan Hanseis -f l-"-4) zou aangebracht zijn.

Het verschil Newc. II —Newc. I bestaat dus uit den constanten term,

een met hel kwadraat van den lijd en het verschil lusschen dr

nieuwe „great fluctuation" en den ouden periodieken term.

Mijn voornemen was, de verschillen Merid. waarn.

—

Newc. II te

vereenigen met de overeenkomstige afwijkingen dèr Sterbedekkingen

Newcomb's Minor residuals) en dan te trachten, die gemiddelde

afwijkingen door eene periodieke formule voor te stellen. Intusschen

verscheen echter het opstel van Frank E. Ross in de Monthl. Xot.

van November 1.1., waarin Newcomb's minor residuals eerst nog

gecorrigeerd worden voor eene verbeterde waarde van den hoofdterm

der storingen door de aardafplatting, en daarna door twee empirische

periodieke termen op zeer voldoende wijze worden voorgesteld.

Ik besloot daarom ook mijne middentallen uit sterbedekkingen en

meridiaan-waarnemingen mei de berekeningen van Ross te vergelijken.

Ik herleidde nu vooreerst de A. R. van Greenwich ophetsysteem

') Daarbij was intusschen de vergissing begaan niet in aanmerking te nemen

dat sedert 1903 de A. 1!. te Greenwich herleid waren op het systeem ran New-

comb, dat Os.054 grooter is dau dat van den 2nd.l0 V. (.'..
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tallen vormde. In de gegeven label komen al deze middentallen

voor; die uil de randwaarnemingen zijn reeds voor de twee randen

gemiddeld. Eindelijk zijn voor de randwaarnemingen middentallen

gevormd telkens uil die naar de Ie. 2e, en 'Ae methode, en voorde

kraterwaarnemingen telkens uil die naar de Ie, en 2e. Steeds zijn

de verschillen genomen in den zin Waarn.— Kek.

Voor hel jaar 1910 kou ik alleen als resultaat uil 9* rand-

waarnemingen met den meridiaancirkel aan hel Report voor dal

jaar ontleenen L a = -f-
S.543, waarnevens aldaar nog vermeld

wordt als uitkomsten met hel Allaziinuth van 69 rand- en 36

ki-aterwaarnemingen resp. A«— -j-Os .59 en -f
S.55.

lu de volgende tabel p.7 L8 zijn nu vooreersl kol. 2' mijne middentallen

saamgesteld, die dus voorstellen de verschillen Mer. waarn. Newc. I

en daaruit zijn afgeleid kol. ',', de verschillen Mer.w.—Newc. II.

.Mijne berekening der Greal fluctuation naar Nkwcomb's formule gaf

echter waarden, die gemiddeld O". 18 grooter waren dan de in de

Monthl. \'<>t. vermelde en. wat nu ook de oorsprong van dit kleine

verschil zijn moge, scheen hel wenschelijk mij aan de formule te

houden en in overeenstemming daarmede ook de minor residuals

met O". 2 te verbeteren. In de formule van Ross moet dan juist

de constante term —0".J8 verdwijnen en zijne „outstanding residuals"

blijven onveranderd. Voor de jaren 1905 1909 bevat een tweede

regel der tabel de uitkomsten volgens de waarnemingen van Mösting A.

Voor 1910 nam ik alleen de uilkomst t O\54o op.

Verder bevat kolom 4 de verschillen tusschen de lengten volgens de

sterbedekkingen en die volgens de merid. waarn., welkegevormd werden

door kol. 3 van de met -f-
0".2 verbeterde min. res. af te trekken. In

eene laatste kolom eindelijk is opgenomen de vergelijking der formule

van Ross met de gemiddelde uitkomsten van sterbedekkingen en merid.

waarn. De laatste werden echter eerst nog verbeterd voor hun gemid-

delde verschil met de eerste, daar deze zeker als meer vrij van stand-

vastige fouten mogen beschouwd worden. Hiernaar werden, al zijn

ook in di' verschillen nog duidelijk schommelingen bemerkbaar, de

uitkomsten der randwaarnemingen mei 0".63, die der krater-

waarnemingen met - 0.4!! verlieten!. Daarna werden zij mei

gelijke gewichten mei de uitkomsten uit de sterbedekkingen ver-

een iiid ; in 1905— 1908 w erd ue\ nrnnl . sterb. \ randw. kraterw .

en voor 1909 10 kouden alleen de uitkomsten <\i'[- meridiaan-

waarnemingen gebruik! worden, voor 1909 '

, rand r krater).

lil de vergelijking in de laatste kolom blijkt, even als reeds uit de

vergelijkingen van Ross zelven gebleken was, dat zijne formulezich

in hel algemeen goed aan de waarnemingen aansluit, en zeker kan

47
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uien nu reeds tol 1909 toe hel beloop der lengtefout tnel vrij groote

benadering aangeven, Wanneer echter ons duel is eene zoo betrouw-

baar mogelijke waarde te verkrijgen voor de lenii-lefoul tijdens de

aanstaande zonsverduistering van 1912.;-), dan moeten wij speciaal

op het laatste verschil voor 1910.5 (dat geheel dom- de uitkomsten

der altazimuth-waarnemingen bevestigd wordt) en het beloop der

verschillen in de laatste jaren letten, en het waarschijnlijk achten,

dat ook in L912 een positief verschil van ongeveer - 1" bestaan

zal. Daarnaar zou men dan hebben:

L Ross. L Newc. II. L Newe. I.

[911.5 + l"0 + 3"9 + 7"5

12.5 -f 1.0 +4,0 + 7.7

Hoewel wij nu niet moeten vergeten dal extrapolatie door mid-

del eener empirische formule sleed- gevaarlijk blijft, en ook reeds

vóór 1850 de aansluiting aan de formule van Ross minder goed

was, zou ik hiernaar ineenen, dal als de waarschijnlijkste waarde

voor de correctie der middelbare lengte voor 1912.3 aan te nemen

is eene waarde tusschen -\- 7". 5 en -\- &".0.

2. De constante term van Hansen in de maansbreedte.

Zooals bekend is, meende Hansen grond te hebben tot de onder-

stelling dal het middelpunt der maan niet zou samenvallen met het

zwaartepunt, en van de relatieve coördinaten meende hij er twee te

kunnen bepalen, die in de richting van den voerstraal en die lood-

recht op voerstraal en ecliptica
1

)
De eerste leidde hij af uit vermeende

grootere waarden voor de groote storingen volgens de waarneming

dan volgens de theorie. De tweede grondde hij op eene standvastige

afwijking Lusschen de te Greenwich waargenomen declinaties en die

welke berekend waren naar de onderstelling dat het maansmiddel-

punt gemiddeld een grouten cirkel doorloopt.

Wal nu liet eerste punt betreft, loonde Newcomb in 1N(>8 :

)
dui-

delijk aan, dat de gronden van Hansen hier waardeloos waren, en

sedert dien heeft men, naar ik ineen zonder nader onderzoek, aan-

genomen, dat er ook voor het aannemen eener afwijking in de richting

( | rr breedte geen grond bestond. Trouwens Hansen zelf had er reeds

op gewezen, dal deze afwijking misschien door standvastige fouten

in de declinatiewaarnemingen zou kunnen verklaard worden en dil

is in ieder geval een punt van groote beteekenis.

>) Monthl. Not. 15 p. 13 etc. Memoirs li. Astr. Soc. 24.

-') Proceedings of the American Association for the advancement ofscience 1868.
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roen ik mijn eerste onderzoek in L903 aanving, meende ik dal

de constante breedteterm van 1".0 reeds lang uit de ephemeriden

was verwijderd, en ik word in die meening versterkt, toen ik als

gemiddelde verschillen L d tusschen waarneming en berekening

slechts kleine bedragen vond, voor hel gemiddelde der 5 jaren

L895—1899 juisl 0".00 (Zittingsverslag Amsterdam 12 p. 146).

De opmerkingen van den lieer Cowkll in zijne eerste mededee-

Iing omtrenl zijne analyse <\cr maansfouten in The Observatory van

September 1903 leerden mij echter het tegendeel. De term van

Hansen bleek nog bij de berekening der ephemeriden in aanmerking-

te worden genomen. Toch kon ik tot geen ander besluit komen, dan

dat desniettegenstaande de gemiddelde verschillen tusschen waarne-

ming en ephemeride gering waren (Zittingsverslag 12 p. 383 noot

en p. 390).

Waar nu juist de breedtefouten voor de vooruitberekening der

aanstaande eclips van groot belang zijn, en ook op zich zelf het

vraagstuk eener mogelijke asymmetrie der maan onze belangstelling

verdient, wenschte ik «lil punt zoo mogelijk wal nader toe te lichten. Ik

trachtte dit ie doen door cene bewerking der gemiddelde lonten in

ff uit te voeren voor de jaren 1895—1909 naar de waarnemingen

te Greenwich.

Hiertoe was in de eerste plaats noodig hel opmaken der jaar-

middentallen L<ï, die ik in den zin Waarn.—Rek. nam, in de tweede

plaats een onderzoek naar de systematische correcties, welke aan

deze Ló nog moeten aangebracht winden.

Het eerste werk was reeds verricht voor de jaren 1895—1902

(Zie Zittingsverslag' 12 p. 14t> en 390) en het beste zal wel zijn de

grootheden a van pag. 390 te gebruiken, die trouwens voor de eerste

5 jaren slechts weinig van de '

/, (N -|- Z) van pag. 1415 afwijken.

Er is alleen op te letlen, dal ik toenmaals, om in overeenstemming

te blijven mei XewcombV Investigation, de verschillen in den zin

Hek. — Waarn. vormde, zoodal zij nu nog in teeken moeten omge-

keerd worden.

Voor de jaren 1903—09 vormde ik uil de Ld der Greenw. Obs.

AN.P.D. R—W = AtfW—R) jaarmiddentallen naarde drie zelfde

methoden die ik voor de Lu gevolgd had (zie hoven . waarbij nu

natuurlijk, in de plaats van de splitsing naar Hand 1 en II, die naar

Noordrand en Zuidrand trad. Buitendien kon ik voor de laatste 5

jaren ook weder de waarnemingen van Mösting A gebruiken, die

ik, evenals voor de La gedaan was, op twee wijzen middelde. Ten

slotte nam ik weder, als de voor het oogenblik meest betrouwbare

uitkomst, telkens het midden van de resp. 3 en 2 middentallen.
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Deze verschillende uitkomsten zijn opgenomen in onderstaande tabel.
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nemen. Men moei dus, evenals bij de vorming van den 2'"' 9 Y.C.

aan de sterdeciinaties gedaan is, ook aan de maandeclinaties correcties

aanbrengen ter herleiding op tic buiging -\- 0"60 sin X. Van 1906

af is deze waarde onmiddellijk liij de vorming der jaaruitkomsten

gebruikt. Wij hebben dan zie voor 1895 en 1896 de inleidingen

der Obs., voor 1897— 1905 de inleiding van don 2nd !) Y. ('.). als

gemiddelde waarde van sin Z voor de maan 0.75 aannemende,

L Buig. coëff. A ri .Maan

J895 + O' 19 0".L4

1896 + 0.23 0.17

1897 + 0.50 0.38

1898 + 0.50 0.3S

1899 + 0.38 0.28

1900 + 0.28 0.21

l'.NU -f 0.16 0.12

1902 + 0.34 0.26

1903 + 0.34 - 0.26

L904 + 0.25 0.19

1905 + 0.29 0.22

Wal de colatitude en refractie betreft, zoo is tol 1905 onver-

anderd gebruikt 21"90 en de Besselsche refractie, en deze waarden

hebben ook voor de vorming van den 2'" 1

!) X". Gat. gediend. Daarna

is men in L906 begonnen de „Pulkowa-refractie" en in verband

daarmede de colatitude 2i"80 te gebruiken, en in de inleiding van

den 2 1 " 1 9 Y. C. wordt op pag. 20 eene vergelijking gegeven

tusscken de declinaties naar beide systemen. Daarnaar vindl men

als middelwaarde tusschen N. 1'. I). 65° en 115°:.

d ('al (• Nieuw syst. = - 0" 36.

Ten slotte moei nog eene correctie aangebrachl worden, welke

speciaal voor de maansdeclinaties geldt, die nl. welke gevorderd

wordt door de afwijking der te Greenwich gebruikte parallaxe-

waarden van haar meesl juiste bedrag. Wij moeien hier onder-

scheiden de correctie der algemeene parallaxe-constanle d

p

a
en die

der locale constante voor Greenwich <//'„'• Hun verschil hangt

van de aardafplatting at', en beide zijn verbonden door de verge-

1 ij k i 1 1 u dv\-=dp
9

-\-

p

t . waarin q de aardftraal is. In Greenwich
o

ï- gerekend met de p, van Hansen en verder met de afplatting 1 : 300.

Het eerst moei dus nagegaan worden, welke correctie de p„ van
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Hansen behoeft, en ook daarbij moei de meest waarschijnlijke

waarde der afplatting gebruikt worden. Als hare reciproke waarde

nam ik aan 297.5, liet gemiddelde der uitkomsten van Helmert en

Hayforü.

De waarde van p wordt vooreerst bepaald door vergelijking der

zwaartekracht op de maan en op het aardoppervlak. Zoo vindt men
als de op dil oogenblik meest waarschijnlijke correctie van Hansen

bij afpl. = 1 : 297.5, naar Battkkmanx 13 p. 12, <1 ]>„ = + Ö".38, naar

Monthl. Xot. 71 p. 539, dp t
= -\-0"A0. Ik neem aan:

rfp =r+-0".39.

In de tweede plaats is eene bepaling mogelijk uit de in de jaren

1906—J910 verrichte correspondeerende waarnemingen van Mösting

A te Green wich en aan de Kaap, wier bewerking voorkomt in

Monthl. Xot. 71 52(5—540, waaruil met afpl. = 1 : 297.5 volgt:

d p e
= + 0".26.

Beide uitkomsten stemmen zeer bevredigend overeen, doch waar het

gewicht der eerste waarschijnlijk aanmerkelijk grooter is, neem ik

deze onveranderd aan.

Verder is bij afpl. = 1 : 297.5 voor Greenwich, als men nog

de hoogte van 47 na. boven den zeespiegel in aanmerking neemt,

log 9= 9.999111, terwijl te Greenwich gebruikt wordt 9.9991136.

Daarmede wordt

do
l\— =-0".02

Q

dus dp„' = + 0".37.

Daarmede wordl de gemiddelde declinatiecorrectie voor Greenwich :

dó = + 0.75 X °".37 = + 0".28.

Wij vinden dus ten slotte als resulteerende declinatiecorrecties

:

vooreerst steeds -f-
0".14

-f-
0".28 = + 0".42, en in de tweede plaats

voor 1895—1905 de voor ieder jaar afgeleide correctie wegens de

buiging en voor 1906— 09 de correctie— 0".3(5.

Onze uitkomsten zijn (\\\^:
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L900 — 0"55 + 0"21 — 0"34

01 o. .M +0.30 -0.21

02 _0.43 +0.16 0.27

03 -0.23 +0.16 -0.07

04 — 0.JÏ> +0.23 +0.04 O' 17

05 0.38 +0.20
.20 „ -0.09

06 -0.21 +0.06
.00 „ -0.04

07 IU4 +0.06.
.72 „ 0.52

os +0.01 +0.06
.os „ +0.02

L909 —0.16 +0.06
.20 „ 0.12 0.15

Gemiddeld -O' 06

Voor de .jaren L905—09 zijn in de tweede kolom eerst de uit-

komsten uil de randwaarnemingen, daarna die uit Mösting A opge-

geven ; in de vierde kolom zijn zij samen vereenigd. De uitkomsten

uit de enkele jaren vertoonen vaak vrij groote afwijkingen, doch in

de middentallen uil 5 jaren, die in de laatste kolom zijn opgenomen,

zijn zij \-f(H\> sterk verminderd en de einduitkomst uil hel gelieele

L5-jarige tijdvak bedraagt sleeliis 0"06. In Zittingsverslag 12 p. 391

merkte ik op, dat. uit termen ui de lengte, wier periode niet veel

van eene maand verschilt, termen van lange periode in de breedte

voortvloeien, en dal de grootste >\^i in de ephemeriden verwaarloosde

termen dezer soort, de Jupiters-evectie, een term van 17-jarige periode

in ilc breedte doei ontstaan mei een coëfficiënt van ongeveer 0"2.

De invloed van dezen na-m moei echter in de uitkomst van ons

15-jarig tijdvak reeds nagenoeg verdwenen zijn.

Hel resultaat van ons onderzoek is dus dal Hansen's constante

breedleterm van L".ü noodig is, om overeenstemming met de

waarnemingen ie bewerken, ook wanneer deze zoo goed mogelijk

van systematische fouten gezuiverd zijn. Wij vinden nu d$=—1".06,

terwijl II.wsia 1
" .( ) 1 vond 1

). Kan t\t:/A< uitkomst wijzen op hel

beslaan eener ongelijkheid in de breedte van zeer lange periode, of

moeten wij Haksen's onderstelling eener asymmetrie in de maan

aannemen r In dal laatste geval zouden naar deze berekening middel-

punt en zwaartepunt 2.0 kilom uiteenliggen, een bedrag dat veel

kleiner is dan dat, hetwelk Hwskn in de richting van den voerstraal

meende te vinden ö!' kilom., en dal ons misschien niet al te abnor-

maal behoef! Ie schijnen.

i) Monthl. Xot lö 14.
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Natuurkunde. De Heer Kuenen biedl een mededeeling aan,

getiteld: „Onderzoekingen omtrent de mengbaarheid run vloei-

stoffen".

Verscheidene jaren geleden ben ik begonnen mei een stelselmatig

proefondervindelijk onderzoek van de mengbaarheid van vloeistoffen,

in liet bijzonder wat aangaat den invloed van temperatuur en druk-

king, of anders uitgedrukt een onderzoek omtrent den vorm en de

vormverandering van de geprojecteerde vloeistofplooi op het ip vlak

en de ligging ten opzichte van de damp-vloeistofplooi 1

). Een vrucht-

bare en in vele opzichten belangrijke combinatie werd gevonden in

de verzadigde koolwaterstoffen met de lagere alcoholen, liet onder-

zoek van deze en andere mengsels, hetwelk dooi- verschillende

oorzaken werd onderbroken, heb ik onlangs weder opgevat en ik

stel mij voor de verkregen uitkomsten uu en dan aan de Akademie

mede te deelen.

Km bepaalde lacune in het onderzoek was het ontbreken in de

rij >\i'\' gebezigde koolwaterstoffen van een term met vier koolstof-

atomen en in een mijner laatste verhandelingen over hel onderwerp
")

deelde ik mede, dat met de bereiding van normaal butaan een

aanvang was gemaakt en verhaalde ik van den tegenspoed, die

daarbij was ondervonden. De bereidingswijze was door electrolvse

van natriumpropionaat. Langs dezen weg wordt een zeer onzuiver

gas verkregen: de hoofdproducten zijn koolzuur en aeliivleen. Bij

de behandeling met broom voor de absorptie van het aethyleen

bleek mij, dat hel butaan zelf door hel broom werd aangetast. Ken

herhaalde poging om zuiver butaan in voldoende hoeveelheid langs

d('\[ aangegeven wen te verkrijgen gelukte niet.

Betere methoden bestonden toen ter tijde niet. Sedert zijn evenwel

twee nieuwe bereidingswijzen van koolwaterstoffen bekend geworden,

uit bromiden of jodiden: ten eerste door inwerking van in vloeibare

ammonia opgelost natrium , Lebeau) en ten tweede volgens Grignard

mei magnesium. Butaan werd volgens de eerste methode reeds door

Lkbeau') zelf bereid en volgens de tweede methode door Ouédinoff 4
).

'I Ik neem deze gelegenheid te baat om mede te deelen, dat ik in mijn theore-

tische mededeeling in de vergadering van 28 October over de meetkundige eigen-

schappen der genoemde plooien niets anders ''il enk niets meer bedoeld heb dan

wat ik meende duidelijk te hebben gezegd en dal de bijbedoelingen, die mij door

den Heer van der Waals in zijn mededeeling van 25 November worden toege-

s, luwen, mij volkomen vreemd zijn.

•i .1 1'. ki enen. Phil. Mag. (6) 6 p. 647. l'io;;.

i P. Lebeai . Buil. Ac. R. de Belg. L908 p. H00 304.

'i 0i édinoff. Buil. Soc. Chim. de Belg. (23) Juin 1909,
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1

1

ii ii uitkomsten stemmen niet nauwkeurig mei elkaar overeen. Ik

zelf heb beide methoden toegepast en de constanten van het ver-

kregen butaan stemmen noch met elkander, noch met die der

genoemde waarnemers geheel overeen. Ik laat hier een overzicht

van de verkregen waarden van kritische grootheden en kookpunt

volgen.

Normaal Butaan.

Waarnemer.
Bereidings-

wijze.
Krit. Temp. Krit. druk. Kookpunt.

Lebeau
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Hel kritisch eindpunt voor methylaicohol en normaal butaan

stemt goed overeen met de uitkomst van de andere- waarnemers.

Onverwacht is het, dat met butaan (a), dat overigens in zijn eigen-

schappen betrekkelijk weinig van butaan (b) bleek af te wijken,

een geheel ander resultaat werd verkregen. Dit verschil moei aan

den invloed van het een of ander bijmengsel worden toegeschreven.

En ofschoon ik hieromtrent niets zekers kan mededeelen, wil ik de

bedoelde waarnemingen hier beschrijven en bespreken, omdat zeeën

nieuw verschijnsel aan liet licht gebracht hebben, dat niet van

belang ontbloot schijnt.

Een mengsel van butaan (a) en methylaicohol werd in een Cailletet-

buis gebracht ten einde den- invloed van de drukking na te gaan.

liij verwarming onder de dampdrukking (drie-phasen-drukking) ver-

dween het vloeistofoppervlak in de buurt van 22° dus bij een hoogere

temperatuur dan bij liet mengsel mei butaan {!>). Werd nu echter de

temperatuur nog verder verhoogd, dan kwam spoedig hel oppervlak

weder te voorschijn en een definitief kritisch punl werd eersl bij

'A8° bereikt. Daarboven splitste de vloeistof zich niet weder. Bij

het onderzoek van den invloed der drukking op hel kritisch punt

*\ev vloeistoffen kwam een dergelijke abnormaliteit te voorschijn ; bij

temperaturen boven 22° was de invloed van een geleidelijke ver-

meerdering der drukking steeds deze, dal daardoor het scheidings-

oppervlak eerst onduidelijker werd en verdween om daarna bij nog

hoogere drukking weder blijvend terug te komen.

Hel is niet moeilijk in te zien, welke gedaante men voor de

vloeistofplooi in de v -x figuur moei aannemen, om de verschijnselen

voor ie stellen. I ii hei feit, dat ten slotte bij hooge drukking een

blijvende scheiding der vloeistoflagen optreedt, blijkt, dal de plooi

naar de zijde van de kleine volumes geopend is. Dit stemt overeen

niet de waarneming van TIMMERMANS l

), dal hel kritisch punl der

vloeistoffen bij «leze mengsels door drukverhooging stijgt. Immers

dat wil zeggen, dal de vloeistofplooi buiten de damp-vloeistofplooi komt

ie liggen met haar plooipunt naar de laatste toegekeerd. Maar hei

genoemde abnormale verschijnsel werd door hein niel opgemerkt en

evenmin heb ik het zelf bij mengsels niet butaan l> lol hol; toe

kunnen terugvinden.

Indien nu de meniscus lusschenlijds werkelijk geheel verdween,

zooals ilnl boven werd beschreven, zon de plooi in twee stukken

gesplitst moeten zijn. Me plooi zou dus de gedaante hebben in fig. 1

voorgesteld; de relatieve stand ten opzichte van den vloeistoftak van

') .1. Timhermans, These Bruxelles 1911, p. 82.
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de dampvloeistofplooi is in de figuur ook schematisch aangegeven.

Hel is overbodig in bijzonderheden te doen zien, hoe nu hei gedrag
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Temp.
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geroerd is. Hiervan was echter bij de bedoelde punten van onduide-

lijkheid niets op te merken : voor zoover de meniscus ontdekt kon

worden, verscheen hij na het roeren vrij snel, alsof er dus tusschen

de vloeistoffen nog een verschil van dichtheid bestond van dezelfde

orde als op andere punten van de plooi.

Er blijft nu ten slotte slechts een verklaring over, n.1. dat de

brekingsindices der vloeistoffen gelijk worden: de plooi behoeft dus

geen bijzonderen vorm te hebben, maar een eind van het plooipunt

bevindt zich een punt, waar de twee indices aan elkaar gelijk

worden en dit punt kan. wanneer het buiten de damp-vloeistofplooi

ligt, door drukverandering worden bereikt. .Hoewel een dergelijk

geval zeker wel uitersl zelden zal voorkomen, is hei, zelfs bij een

mengsel van twee zuivere stoffen, m het geheel niel ondenkbaar.

AU de brekingsindices der componenten weinig verschillen, is er

groote kans. dal lid geval zich /.al voordoen; de brekingsindices

van de mengsels moeten dan voor een bepaalde samenstelling een

maximum of minimum vertoonen. Waarschijnlijk ligt de brekings-

index van butaan niei ver boven dien van methylalcohol een

onderzoek hieromtrent is in bewerking): de onduidelijkheid van

de vloeistoffen, zelfs op grooten afstand van het kritisch gebied,

w ijst (laar ook op.

De vraag blijft nog ter beantwoording: hoe het verschil fe ver-

klaren tusschen de waarnemingen mei butaan " en butaan {b):

zooals in den aanvang gezegd werd, door een bijmengsel 1

). Ik hen

geneigd aan te nemen, dat hel laatste (b) zuiverder was dan het

eerste <i . vooral ook omdat de proeven verricht werden met de

laatst overgebleven fractie van het beschikbare butaan <i , waareen

hooger kokend bijmengsel zich in geconcentreerd zou moeten hebben,

en bij de vulling van de Cailletet-buis kan eenig vocht toegetreden

zijn. Hoc dit zij, het blijft opmerkelijk, dat een onzuiverheid, die

toch blijkens het overige onderzoek van liet butaan gering moet

geweest zijn. de verschijnselen zoo sterk influenceeren kan : het

kritisch eindpunt van 17° tol 38° verschuiven en daarbij de abnor-

maliteit in den brekingsindex te voorschijn roepen. Ten slotte zij

nog opgemerkt, dat de conclusie omtrent de onzuiverheid van liet

butaan -<r ook aan de betrouwbaarheid van het waargenomen

kritisch eindpunt van aethvl-alcohol en butaan twijfel doet rijzen.

Ik hoop over een en ander binnenkort meer licht te kunnen ver-

spreiden.

') Heeft men met drie bestanddeelen te doen, dan is eigenlijk de voorstelling

der verschijnselen in de yx-figuur niet meer mogelijk, tenzij het bijmengsel soo

gering is dat men daarvan bij de graphische voorstelling mag afzien.
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Natuurkunde. De Heer Zeeman biedl eene mededeel ing aan

getiteld: Over het isoleerend verivogen van vloeibare luchlvoor

hooge spannintj en over het tlectro-opttsch KKRR-eJfect /// vloei-

bare lucht.

1. In een reeks van proeven dié ik liel> genomen om te zoeken

naar een invloed van een electrisch veld op de straling en waarover

ik binnenkort een publicatie lioop te doen verschijnen, werd een

condensator gebezigd beslaande uil twee metaalplaaljes, die in vloei-

bare lucht waren gedompeld. In liet veld van den condensator was

een selectief absorbeerend kristal geplaatst waarvan liet optisch gedrag

zou worden bestudeerd, terwijl liet aan electrische krachten werd

blootgesteld. Hen eerste vraag was of electrische krachten van vol-

doend bedrag in vloeibare lucht kunnen optreden. Het feit, dal de

di electrische constanten van verscheidene vloeibare gassen door Linde 1

),

Dewar en Fleming 2

), en in liet Leidsche laboratorium duur Hasenöhrl s

)

kon worden bepaald, bewijst, dat de onderzochte gassen, waaronder

ook /.uurslof en vloeibare lucht, lot de zeer slechte geleiders behooren.

De in de genoemde onderzoekingen gebezigde potentialen zijn volgens

den aard der gebezigde methoden echter klein. Hasenöhrl geeft voor

de vonklengte aan de einden zijner secundaire spiraal 0.05 m.m. op.

Bij Fleming en Dewar bedraagt de ladingspotentiaal van den bij bun

onderzoek gebezigden condensator 100 Volt. Welk een uitstekende

isolator vloeibare lucht ook voor veel hoogere potentialen is, blijkt

intussehen wel liet duidelijkst uit een door laatstgenoemde natuurkun-

digen genomen opzettelijke proef, waarop ik eerst bij het redigeeren

van dit opstel opmerkzaam werd ').

De hooge potentialen bij mijne proeven werden verkregen mei een,

door een motor gedreven, influentie-electriseermachine. Ten einde de

potentialen zooveel mogelijk constant te houden, werd gebruik gemaakt

van de schakeling, welke in nevenstaande figuur is aangegeven en die

') Linde. Wiedeman Ann. öG. p. 546. 1895.

2
) Fleming and Dewar. Proc. R. S. London. p. 358. Vol. 6 l 1896.

s
) Hasenöhrl. Leiden, Communications n". b-l. Versl. Ak. October 1899.

*) „As a further instance of the very high insulating power of liquid air, we

may mention that we charged, the smalt condenser when immersed in liquid air

wilh a Wimshurst electrical machine, and, after insulating the condenser and

wailing a few moinents, closed the terminals of the condenser by a wire, A small

spark was seen at the contacts. We have eonstructed a liltle Leyden jar, the

dielectiic of which was liquid air, and the coatings the aluminium plates. Tlii>

liquid Leyden jar beid its charge perfectly." 1. c.'p. 361.

Het zou in het licht van deze proef mogelijk geweesl zijn, < Ie §§ 1—4 iets korter

Ie redigeeren.
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Soortgelijk bij verwante onderzoekingen meermalen gebezigd wordt. De

condensatorplaatjes c /.ijn verbonden mei het binnen- en buiten-bekleedsel

eener Leidsche flesch ; Insschen de machine en de flesch iseenjood-

Fig. 1.

cadmium-aroylalcohol weerstand W geschakeld. Twee fijne punten of

een slel tij' e naalden zijn buitendien in nevensluiting niet de machine

aangebracht. Door den afstand 'lei- punten of der naalden te varieeren

kan op een bepaalde waarde van den potentiaal worden ingesteld.

2. De kleine condensator bevond zich in een onverzilverd vacuumglas

van Dewar van 5,5 cm. inwendige middellijn en bestond uil twee

metaalplaatjes van 4,.") cm. lengte, I cm. hoogte, geplaatst op een afstand

van '-i mm.. De plaatjes waren gesoldeerd aan koperdraden, die over

hun e;elieele lengte in glas waren ingehuld. De draden gingen lood-

recht op een onderlingen afstand van 2,5 cm. door een ebonieten

deksel, dat op liet vacuumglas was aangebracht. Het bleek dadelijk

dat de vloeibare luchl een uitstekende isolator was. Knallende, lieht-

sterke vonken konden mei een ontlaadtang getrokken worden uit

de toevoerdraden, dicht bij de plaats waar ze dooi- hel ebonieten

deksel heengaan. Indien een vonken inikrometer in nevensluiting

met den kleinen condensator werd aangebracht kon de optredende

spanning worden geschat. Spanningen van 30.000 Volt werden be-

reikt ; dit zou dan overeenkomen, daar toch de afstand >\r\- condensator-

plantjes '/, cm. bedraagt, niet een eleclrisclie kracht van omstreeks

90.000 Volt cm. Intusschen geeft dit getal geenszins de maximum
waarde aan dei- eleclrisclie kracht in vloeibare lucht, noch ook de

altijd bereikbare.

3. Toen de proeven korten tijd waren voortgezel verminderde

al /.eer spoedig de intensiteit der vonken in den mikromeler. Zelfs
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toen deze werd uitgeschakeld konden geen of nog slechts armzalige

vonkjes uit de tQeleidingsdraden bij het vacuumglas worden getrokken.

Het scheen mij waarschijnlijk dal de vochtigheid uit de lucht opliet

koude ebonieten deksel neersloeg en daar eene geleidende laag vormde

die een merkbaar potentiaalverschil verhinderde tot stand te komen.

Ik bracht daarom boven op hel ebonieten deksel een kastje aan van

eboniet en glas en droogde daarin de lucht met behulp van chloor-

calcium. Het resultaat was verrassend. Het bleek nu mogelijk uren

lang de hooge potentiaal-verschillen te onderhouden.

4. Tegenover de storingen, die door een neerslag op het ebonieten

deksel ontstaan en die men uitwendige zou kunnen noemen, staan

andere, inwendige, die uit de vloeibare lucht voortkomen. Ik wil er

twee van vermelden. De eene neemt zijn oorsprong uit de ijs- en

koolzuurkristallen, die in de vloeibare lucht zweven. Deze kristal-

letjes zetten zich aan de electrisch geladen condensatorplaten vast,

waardoor de vloeibare lucht helder wordt. Zij begunstigen het tot

stand komen van eene ontlading tusschen de condensatorplaten. Zoodra

de platen ongeladen zijn verspreiden zich de kristalletjes weder in

de vloeistof. Is door ültreeren de lucht van deze kristalletjes bevrijd,

dan kan nog een tweede storing hinderlijk zijn. 'j Dit is de gas-

ontwikkeling in de vloeibare lucht. Deze gaat van één of meet-

punten van den wand van het vacuumglas uit. De elkaar opvolgende

gasblaasjes vormen een snoer, dat zich in grillige vormen door de

vloeistof beweegt. Blijven de gasblaasjes buiten de ruimte tusschen

de condensatorplaten, dan is de gasontwikkeling niet hinderlijk aan

het bereiken van eengroot potentiaalverschil tusschen de condensator-

platen. Zoodra echter door een of andere hydrodynainische toevallig-

heid een gasbelletje tusschen de platen komt, zinkt het potentiaal

verschil en is ontlading onder hevig koken der vloeistof het gevolg.

Samenvattende kan men zeggen dat het om een hoogen potentiaal

te bereiken wcnschelijk is, dat de vloeibare lucht vrij van bijmengselen

is en dat er weinig of geen zichtbare gasontwikkeling in moet plaats

hebben; het vacuumglas van Dewab moet dus ook in uitstekende

conditie zijn.

5. Nadat het mogelijk was gebleken een hoog potentiaal verschil

geruimen tij 1 constant te onderhouden, heb ik getracht nog afzon-

derlijk te bewijzen dat werkelijk in het binnenste dei' vloeibare lucht

groote electrische krachten kunnen beslaan. Het ware n.I. mogelijk,

ofschoon dan onwaarschijnlijk, dat aan het oppervlak der conden-

') Het zij mij hier nog vergund op te tnerkeD, dat de vloeibare lucht welke ik

vele malen liet voorrecht had uit het Leidsche cryogene laboratorium te krijgen,

zich onderscheidde door buitengewone heiderheid.

48
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XX. An

. 1911/12,
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satorplaten, waar zij aan de vloeibare lucht grenzeiij een groote

potentiaalsprong kon ontstaan, maar dal in de vloeibare lucht zelf

de electrische krachten niet groot worden. Indien het mogelijk is in

vloeibare lucht een electro-optiseh KERR-effect aan te toonen, dan

heeft men tevens bewezen, dat in het binnenste der vloeistof groofce

electrische krachten bestaan.

6. Het was ti' verwachten dat de electrische dubbele breking in

vloeibare lucht slechts klein zon zijn. Onlangs is het aan Iï. Lkiser 1

)

gelukt om voor verscheidene dampen en gassen de electro-optische

constante van Kt.Kn te melen. Ondanks zijne gevoelige methode kon

hij, ook bij een druk van 2 atmospheren, voor stikstof, zuurstof,

stikstof-oxyde en kooloxyde geen effect aantooneu.

Hetzelfde vacuumglas, met ingedompelden condensator, dat voor

de vorige proeven diende werd voor de proeven over electrische

dubbele breking in vloeibare lucht gebezigd. De optische inrichting

is gedeeltelijk analoog aan de onlangs gebezigde 2

) en is in tig. 2 geschetst.

N,

Fig. 2.

Het licht van een booglamp B, doorloopt den Nicol A',, dan den

compensator, het vacuumglas met den condensator, den Nicol Ar
3
en

wordt door een prismaspeclroskoop met niet groote dispersie ontleed.

Met een lens wordt een beeld van den donkeren band dien de com-

pensator lusschen gekruiste Nicols vertoont op de spleet van den

spectroskoop ontworpen. De spektroskoop werd onlangs niet gebezigd.

De spectrale ontleding van het licht had de volgende bedoeling.

Het is bekend dat in liet absorptie-spectrnni van zuurstof duidelijke

banden voorkómen. Daar hel vacuumglas niet geheel gesloten is en daar

hel kookpunt van stikstof lager ligt dan dat van zuurstof, verdampt de

eerste sneller en stijgt het percentage zuurstof in het residu hooger en

hooger. De absorptie-banden van zuurstof komen in de vloeibare

lucht dus zeer op den voorgrond. De golflengten der handen van

zuurstof zijn genieten') door Olszewski, Liveing en Dewar, en Bacoei.

De meest in hel oog vallende, in het lichtsterkste deel van het

'i fl. Leiser. Physikalische Zeitsehr. p. 055. XII. 1911.

-) P. Zeeman en G. M. Hoügenboom. Deze Verslagen November 1911.

8) Kayser. Handbuch. Band III. S. 357.
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spectrum, liggen bij 581— 573 en bij 481—478. Het was nu zeer

goed mogelijk dat de electrische dubbele breking in de nabijheid

van de absorptie-banden aanmerkelijke waarden aanneemt, maai'

voor het overige deel van bet spectrum onmerkbaar blijft. Alleen

bij spectrale ontleding zou men dan iels van een effect kunnen

waarnemen. Bij de magnetische dubbele breking en bij de magnetische

draaiïng van het polarisatievlak in natriumdamp vormen de absorptie-

lijnen inderdaad plaatsen van uitzondering.

7. Voordat ik de uitkomsten, die het onderzoek der dubbele breking

heeft opgeleverd mededeel, moet ik nog een moeilijkheid bij «!e

waarneming' vermelden. Deze ligt in de dubbele breking van de

wanden van het vacuumglas. Daar de vier glaswanden die het licht

moet doorloopen in een gespannen toestand verkeeren, is het niet te

verwonderen, dat het slechts met moeite gelukt een plaatsje van

den glaswand te vinden, dat tusschen gekruiste nicols donker blijft.

Daarmee is echter nog niet gezegd dat ook de donkere band, die

voor de waarneming moet dienen, en die voor de geringste sporen

van dubbele breking zeer gevoelig is, zichtbaar blijft, Den band van

een compensator van Babinet kan men vrij gemakkelijk op de

spleet van den spectroscoop door het vacuumglas heen, te zien krijgen.

De BABiNET-compensatoren bleken echter te ongevoelig. Tenslotte

gelukte het echter een plaats van het vacuumglas te vinden, die

voldoende zonder spanning was om waarneming met een vrij zwak

gespannen glazen balkje te veroorloven.

In het gezichtsveld van den spectroskoop ziet men dan het

continue spectrum met de verticale absorptielijnen van de zuurstof

en met een ongeveer horizontalen band, die bij het ontstaan van

eventueelc dubbele breking van plaats zal veranderen.

8. Met deze optische inrichting werd nu waargenomen, dat bij het

opladen van de Leidsche flesch de horizontale band langzaam naar

beneden ging, terwijl bij eene ontlading van den vloeibare lucht-con-

densator de band naar den oorspronkelijken stand terug sprong.

De dubbele breking is in het geheele gebied van het spectrum

duidelijk waarneembaar. In de nabijheid van de absorptiebanden

werd geen bijzonder verloop van de breking gezien. De veranderin-

gen dicht bij de banden waren zeker niet zeer groot in vergelijking

met de geheele dubbele breking. Het is interessant deze uitkomst te

vergelijken met waarnemingen van Ef.ias
:

) over magnetische dubbele

breking in een geconcentreerde oplossing van erbiumnitraat. Ook
daarbij bleek dat er slechts zeer kleine anomalieën in de nabijheid

van de absorptielijnen voorkwamen.

i) Elias. Verhandl. deutsch physik. Gesellschaft. S. 058. 1910.

48*
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0. Ten einde den zin der dubbele breking in vloeibare lucht vast

te leggen en een ruwe schatting van de orde van grootte te krijgen

heb ik de volgende proet genomen. Nadat het vacuumglas was ver-

wijderd (zie tig. 2), werd een dun glasplaatje loodrecht op den licht-

bundel geplaatst. Door verticalen druk op het glasplaatje gaat de

donkere band in den spectroscoop naar beneden.

De grootte van de verplaatsing bij de proef met het electrische

veld. is vergelijkbaar met die welke wordt teweeggebracht door een

druk van 1000 gram op een glasplaatje van 14 m.m. breedte.

Nu geeft volgens Wertheim (Mascart T. 2, p. '232) een belasting

van 7 a 15 K.G., stel 10 K.G., per m.m. breedte een phaseverschil

van 7j )., zoodat voor ons glasplaatje de belasting 140 K.G. zou

moeten zijn.

Het waargenomen phaseverschil is dus van de orde i

/ 1
X/lA0.

De electrische kracht bedroeg 50.000 Volt/cm. Voor de vloeibare

lucht (zuurstof) volgt uit deze gegevens eene waarde van deeleetro-

optische constante van Kerr, die 20 maal kleiner is dan die voor

zwavelkoolstof.

Men behoeft zich dus niet te verwonderen dat voor gasvormige

zuurstof onder atmospherischen druk de genoemde constante nog

niet gemeten kon worden.

Onze numerieke bepaling moet echter niet een heler vacuumglas

herhaald worden. Wij hechten aan de uitkomst alleen de beteekenis,

die een bepaling van de orde van grootte van een effect in het

algemeen kan hebben; en zien er een afzonderlijk bewijs in, dat

zuivere vloeibare lucht in haar gedrag buitengewoon nabij komt aan

dat van een idealen vloeibaren isolator.

Scheikunde. De Heer Holleman biedt eene mededeeling aan,

naar aanleiding van een experimenteel onderzoek van wijlen

den Heer J. Tu. Hornwatrr : „Over de chloreering van

benzoëzuur"

.

liet onderzoek, waarvan in onderstaande regelen een kort verslag

wordt gegeven, was bestemd om als proefschrift van den jeugdigen

geleerde te dienen ; door zijn onverwacht overlijden is de voltooiing

daarvan achterwege gebleven. Toch heeft hij althans een gedeelte

van de taak, die hij op zich had genomen, kunnen volbrengen.

Doel was, om de chloreering van benzoëzuur zoodanig te leiden,

dat slechts één chlooratoom in de kern treedt, en quantitatief de

isomeren te bepalen die daarbij ontstaan. Het bleek weldra,
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dat dit onuitvoerbaar is, omdat ook bij overmaat van zuur toch

dichloorbenzoëzuren gevormd worden. Het was dus slechts mogelijk,

het onderzoek in qualitatieve richting door te voeren, hoewel zich

ook daarbij zeer groote rnoeielijkheden voordeden. Pet bleek o.a.

dat de dichloorbenzoëzuren, die als vergelijkingsmateriaal bij dit

onderzoek noodig waren, nog niet in geheel zuiveren toestand bekend

waren.

In de eerste plaats hield hij zich dus onledig met de bereiding

der mono- en dichloorbenzoëzuren in geheel zuiveren toestand. Ik

vermeld hiervan alleen, dat het m-chloorbenzoëzuur het beste uit

m-nitrotoluol kan bereid worden, hetgeen thans gemakkelijk toegan-

kelijk is. De dichloorbenzoëzuren 1,2,4 en 1,2,6 werden op de

gebruikelijke wijze uit de dinitrotoluolen bereid, het zuur 1,2,5 uit

nitro-p-dichloorbenzol, het zuur 1, 3, 4 uit nitro-p-toluidien, het zuur

1,3,5 uit s-dianiido-benzoëzuur ; het vicinale zuur 1,2,3 heeft

Bornwater niet meer verkregen. (C0
3
H = 1). De stolpunten der

dichloorbenzoëzuren bleken meestal eenige graden hooger te liggen,

dan de in de literatuur opgegeven hoogste smeltpunten. Bornwater

vond :

Stolpiinl dichloorbenzoëzuur 1, 2,4 .... 164.°2

1.2.5 ... . 154.°4

1.2.6 ... . 143.°7

1,3,5 ... . 188.°1

T, „ 1,3,4 ... . 204.°1

Het onderzoek omtrent eenige physische eigenschappen der mono-

chloorbenzoëzuren leerde, dat de oplosbaarheid van het p-zuur in

verschillende oplosmiddelen zeer veel geringer is dan voor zijne

beide isomeren, wier oplosbaarheid niet veel verschilt ; voornamelijk

in ligroine is het p-zuur zoo goed als onoplosbaar. Bevat deligroine

echter benzoëzuur, of de andere chloorbenzoëzuren in oplossing, dan

is ook het p-zuur daarin eenigszins oplosbaar.

Bij distillatie met waterdanap bleken alle drie de monochloor-

benzoëznren vluchtig te zijn en wel ongeveer evenveel, nl. '/, tot

7« van de vluchtigheid van benzoëzuur.

Bij de bepaling der oplosbaarheid van mengsels der zuren in

water, werden aanduidingen gevonden voor de vorming van meng-

kristallen.

Bij de qualitatieve analyse van kunstmengsels dezer zuren, ook

benzoëzuur bevattende, werd behalve van liet verschil in oplosbaar-

heid der zuren zelve ook gebruik gemaakt van de calciumzouten,
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daar dit zout van hel m-zuur \cel moeielijker oplosbaar is dan de

isomeren.

Na deze voorbereidende proeven kon de chloreering van benzoë-

zmr ter hand genomen worden. Hierbij bleek ijzerehloride een zeer

geschikte katalysator te zijn," terwijl A1CI
S

tot de vorming van

nevenproducten aanleiding gaf. De chloreering werd zoo uitgevoerd,

dat 10 gr. benzoëzuur met 2— 3 gr. FeCl
s
en ongeveer de berekende

hoeveelheid vloeibaar chloor (voor de invoering van één Cl-atoom)

werden ingesmolten. Wanneer de temperatuur ca. 20° was geworden,

loste zich nagenoeg alles op, maar na ca. 2 dagen was de inhoud

der buis in een dmog poeder veranderd en de kleur van het chloor

verdwenen. De buis werd voortdurend in het donker gehouden.

Het qualitatieve onderzoek van het reactieproduct was zeer moeie-

lijk ; er bleken in aanwezig te zijn : ni-cldoorbenzoëzuur als hoofd-

product, geen o- of p-chloorbenzoëzuur, maar wel twee dichloor-

benzoëzuren, nl. 1, 3, 4 en 1, 3, t>.

Daar de chloreering van zuren in de vetreeks veel beter met hunne

chloriden dan met de zuren zelve plaats heeft, beproefde Bornwater

ook de chloreering van benzoylchloride, en wel zonder katalysator.

Hierbij bleek echter enkel een additieproduct te ontslaan niet zes atomen

chloor, hetgeen bij 0.5 m.m. kwikdruk bij 171 —172° overdistilleerde

en zich als een gele visqueuse vloeistof voordeed. Wordt het inwer-

kingsproduct met waterdamp behandeld, dan blijft in de distillatiekolf

een taaie, half gekristalliseerde massa terug, die bij omkristaliseeren

uit benaol een hexachloride van benzoëzuur opleverde van het smelt-

punt 236°, verschillend van het hexachloride van Matthkws '), daar

dit door koken met water C0 2
ontwikkelt.

Ten slotte heeft Bornwater nog de binaire smeltiijnen van ben-

zoëzuur en de drie monochloor-benzoëzuren bepaald.

I. Benzoëzuur -f- o-Cl-benzóëzuur.

Stolpunt zuiver benzoëzuur 121. °7. Eulecticum bij 91,°1; samen-

stelling 41 % o-Cl-zuur en 59 % benzoëzuur. Stolpunt zuiver

o-Cl-benzoëzuur 140." 7.

II. Benzoëzuur -f- m-Cbbenzoëzuur.

Eulecticum 95.°4; samenstelling 37% m-Cl-zuur -|- 63 % ben-

zoëzuur; Stolpunt m-CI-zuur 155.°0.

III. Benzoëzuur -f- p-Cl-benzoëzuur.

Eutecticum 115°; samenstelling 11% p-Cl-zuur + 89 °/ ben-

zoëzuur; stolpunt p-Cl.-zuur 239.0. De benzoëzuur-tak der

drie smeltiijnen valt volkomen samen.

i) Soc. 77, 11*76.
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IV . o- -f p-Cl-benzoëzuur.

Eutecticum 132 3
; samenstelling 14% ortho + 86 % para.

V. in- -f p-Cl-benzoëzuur.

Eutecticum 140.
c
8; samenstelling 20% meta -}- 80 % para.

VI . o- -f- ni-Cl-benzoëzuur.

Eutecticum ca 110°; samenstelling ca 46 % meta f- 54 % ortho.

Dit laatste punt was niet zoo schei] 1 Ie bepalen als in de

andere gevallen, wellicht door de vorming van mengkristallen.

Eene uitvoerigere mededeeling zal elders worden gepubliceerd.

Amsterdam, December 1911. Org. Chem. Lab. d. Univ.

Scheikunde. — De Heer Holleman biedt eene mededeeling aan

van den Heer T. van der Linden: „Over hei mechanisme der

benzoIsubstitutie en over de tegenstelling der vorming van para?

ortho- f< genover meta- substitutieproducten."

(Mede aangeboden duur den Heer Hoogewerfp).

1 > ij de invoering van een substituenl in de benzolkem, zooals

trouwens ook bij alle andere substituties, wordt tegenwoordig nage-

noeg algemeen aangenomen, dat zich primair een additieproduct van

liet benzollichaam en den substituenl vormt, waarna dan vervolgens

door afsplitsing van water (bij nitreeringen of sulfoneeringen) of van

halogeen waterstof (bij halogeneeringen) het gesubstitueerde lichaam

ontstaat. Het is echter tol op heden nog niet gelukt dergelijke

tusschenverbiiidingeii bij de directe benzolsubstitutie te isoleeren. Over

den aard, de structuur dier als tusschentrap aangenomen additie-

producten zijn nog slechts zelden besliste onderstellingen gemaakt.

In den loop van 1910 echter hebben Holleman en Böeseken 1
) en

Wieland en Wecker') ideeën hieromtrent uitgesproken. Daar laatst-

genoemde onderzoekers echter zich begrensd hebben tol benzolderi-

valen niet een N-atoom in de kern. welk N-atoom bij hunne opvat-

tingen een hoofdrol speelt en dientengevolge directe toepassing op

alle benzolderivaten uitgesloten is, zal ik er hier niet nader op ingaan.

Holleman en Böeseken nemen als benzolformule die van Kkmi.k
x aan, zoodat in een verbinding C e

H
6
X de substituenl X

11
6 2il

H aan het uileinde van een geconjugeerd systeem slaat Bij

iir' :iln invoering van een nieuwen substituent vind f volgens hen

H eersl addilie plaats, hetzij aan de uileinden van hel ge-

') Kon. Akad. v. Wet. Amsterdam, 1910, pag. 507.

-) Ber. 43, 699 (1910).
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Conjugeerde systeem, hetzij aan een der drie dubbele bindingen in

het molecuul. Zij kennen dus aan de tusschenproducten eene chinoïde

structuur toe. Onder invloed van X wordt nu de additiesnelheid aan

de plaatsen 1 ,<ï en 1,4 vergroot of verkleind, terwijl zij aan de

plaatsen 2,3 weinig verandering ondergaat. Genoemde onderzoekers

komen aldus tot de drie onderstaande typen van additie, van welke

OH

11

X IK) X X

I/\h
NO.

(I) H II

HV
II

H
(II)

H\/H
/\
II NO„ H

11

\OH
/"
NO.,

(III)

1 en II op den voorgrond treden, als X de additie versnelt, d.w.z.

bij para-ortho richtende substituenten, 111 daarentegen, wanneer X
de additie vertraagt, d.i. bij meta-iïchtende substituenten.

Hoe waarschijnlijk ook een dergelijke voorafgaande additie bij de

benzolsubstitutie een ieder moge lijken, gezien bijv. de gemakkelijk-

heid waarmede halogenen en vaak ook zwavelzuur zich aan eene

dubbele binding aanleggen, toch komt het mij voor, dat er eenige

feiten zijn, die niet de aanname van dergelijke additieverbindingen

te brengen zijn. Toetsen we in de eerstemet in overeenstemming

zal de additie versnellen

\W Cl Br ('1

B

en

H' \/
Br H

plaats eens de bromeering van chloorbenzol aan deze onderstellingen.

De aanwezige substituent, ('I, behoorende tot de para-ortho richtende,

de additiegevallen I en II treden dus op.

Uit deze twee verbindingen moet zich

HBr afsplitsen om de chloorbroombenzolen

te leveren. Het is echter zonder meer

duidelijk, dat de kans op HCl-afsplitsing

eveneens zeer groot is, hetgeen tot dibroom-

benzolen zou voeren. Van het ontstaan

van dibroombenzolen bij de bromeering van chloorbenzol is echter,

zooals bekend, nooit iets waargenomen.

Bij de bromeering van phenol treden eveneens de additiege .allen

I en II op den voorgrond.

Br OH OH Br ln deze lichamen kan zoowel HBr als

H„(> afgesplitst worden. Deze laatste af-

splitsing echter voert tot dibroombenzolen,

welke bij de bromeering van phenol nooit

waargenomen zijn. Men zou hier de onder-

stelling kunnen maken, dat in dergelijk

B

H

,/l
en

V
H Br
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soort verbindingen halogeen waterstof zich gemakkelijker afsplitst (hui

water, doch met deze onderstelling zou direct de nitratie van broom-

benzol in strijd zijn. Bij deze uil ratio zon in dit geval namelijk

OH

Br 011

H NO,

NO.,

NO.

in hoofdzaak nilrophenol gevormd

moeten worden.

Uit deze voorbeelden blijkt mijns

inziens ten duidelijkste, dat additie

op deze wijze, d. w. z. aan het kool-

stofatoom, dat de reeds aanwezige

snbstituenf draagt, bij de directe ben-

zolsubstitutie zeer onwaarschijnlijk

is. Maar wanneer er geen additie

plaats kan vinden aan een C-atoom,

dat een substituent draagt, zon de

verdere substitueering van bijv. alle symmetrische Irisubstituenten

tot de onmogelijkheden behooren, wat eveneens met de ervaring in

strijd is.

Ook de vervangbaarheid van atomen of atoomgroepen in de ben-

zolkern onder invloed van andere aanwezige substituenten verschaft

ons feiten, die met de opvatting van Holleman en Böeskken in strijd

zijn. Zooals bekend, is een chlooratoom, dat ortho of para ten

opzichte van eene NO,-groep staat, door andere groepen, zooals NH
2 ,

C,H
5
NH enz. te vervangen. Veel gemakkelijker nog gaat die ver-

vanging, wanneer dat chlooratoom paraortho ten opzichte van twee

N0
2
-groepen zich bevindt. Neemt men liij de benzolsubstitutie een

voorafgaande chinoïde additie aan, dan moet men dat, consequent

blijvende, ook hier doen en moet dus de gemakkelijke vervang-

baarheid van het chlooratoom geweten worden aan een door de

N0
2
-groepen sterk vermeerderd additievermogen.

Volgens de aanname van Holleman en Böeseken is echter de

NO a
-groep juist de groep, die de additie het meest moet vertragen.

Een dergelijk chlooratoom zou dus onder invloed van twee substi-

tuenten, andere dan N0
2
-groepen, nog gemakkelijker vervangbaar

moeten zijn, wat weer met de ervaring in strijd is.

Door al deze feiten worden we dus gedrongen de aanname van

dergelijke additieverbindingen als primair optredende lusschentrap bij

de benzolsubstitutie te verwerpen en zijn we derhalve in de nood-

zakelijkheid aan te nemen, dal wc hier, evenals bijv. bij de invoering

van halogeen in de koolwaterstoffen der methaanreeks, waar dergelijke

additieprodneten uil den aard <\qv /.aak buitengesloten zijn, te doen

hebben met eene directe dubbele omzetting tusschen de roageerende

stoffen, waarbij intermediaire optreding van addilieprodueten, in
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den zin van Kékvi.k en Michael, evenwel niet buitengesloten zijn.

Het verwerpen van de bovenbesproken chinoïde additieverbindingen

als tusschentrappen bij de benzolsubstitutie brengt als logisch gevolg

met zich het verwerpen van de verklaring van Holleman en Böeseken

voor de tegenstelling lusschen de para- ortho- en metasubstitutie ').

Naai" aanleiding van het hierboven uiteengezette is het duidelijk,

dat hel niet van belang ontbloot was een dergelijk additieproduct

af te zonderen en zijn eigenschappen te onderzoeken. Zulk een product

zou namelijk vrij onbestendig moeien zijn en gemakkelijk over te

voeren in het correspondeerende benzolderivaat. Ik heb daarom getracht

een dergelijke stof in handen te krijgen, tot nu toe echter te vergeefs.

Binnen niet al te langen tijd hoop ik hierover nader te berichten.

Wel heeft Theurer") bij de ontleding van xanthogallol, C^H^Br^O,,
met natronloog een indifferent lichaam verkregen, waaraan hij de

formule C
6
H,Br

6
toekent en welk lichaam dus wellicht de volgende

Br Br structuur zou kunnen hebben. Ik heb volgens

jj_ \ jj de aangaven van Theurer eveneens dit lichaam

., / M5r bereid, doch ben tol de conclusie gekomen dat

deze stof de formule C.H.Br, niet kan hebben.
i.i i> ° ' "

Ik verkreeg het lichaam eveneens in lange

staafjes, smeltende bij 137°—139°.

Bepaling van het totale broomgehalte 3

).

0.104 gr. stof eischten 11,25 cc. 0.1 n. AgN0
8

.

Br. : 86.5 "/„.

Bepaling van het door mei In lalcoh. natron afsplitsbare broom.

0.100 gr. slof eischten 8,6 C.C. 0,1 n. AgN0
8

.

Afsplitsbaar Br. : 68.8 %.
Uit deze beide waarden volgt, dat 4

/s van ' ie( totale broomgehalte

met alcoholische natron afsplitsbaar is. Hieruit is te concludeeren,

r
) Prof. Büeseke.n, wien ik het manuscript dezer verhandeling ter kennisname

toezond, wees er mij op, dat de verklaring der tegenstelling met de formuleering

der intermediaire additieverbindingen niets te maken heeft en ik dus in het trekken

mijner conclusie hier te ver ging. Ik eiken gaarne de juistheid dezer opmerking,

hoewel dit in de verhandeling van Holleman en Boeseken niet of althans niet

voldoende tot uitdrukking komt, en dientengevolge kan ik op grond van de tot

hiertoe aangevoerde argumenten slechts concludeeren tot de verwerping van deze

formuleering der lusschenverbindingen. Waar echter verscheidene mijner andere

argumenten (zie o.a. pag. 74.5) zich ook tegen het grondidee dezer verklaring

— para -ortho-richtende substituenten versnellen, meta-richtende vertragen de additie —
kanten, moet ik mij toch aan de volledige verwerping dezer verklaring in haar

tegenwoordigen vorm blijven houden.

-) Ann. 245. 347.

s
) Zie hierover Kon. Akad. v. Wet. (191 IJ p. 221,
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dat het aantal broomatomen in de verbinding een vijfvoud moet

zijn; zij kan dus de formule C,Hs Br, niet hebben, behoort derhalve

niet tot de door mij gezochte additieverbindingen. Een dergelijk

additieproduct zou hoogstwaarschijnlijk ook nooit zooveel broom

afstaan aan alcoholische natron. De stof reageerde ook niet met

alkalisch permanganaat en ontkleurde geen broom.

Vervolgens heb ik getracht het optreden van dergelijke verbindingen

aan te toonen, zonder ze direct te isoloeren, en wel aan de hand

van volgende overwegingen.

Invoering van een halogeenatoom in benzol of gesubstitueerd benzo]

geschiedt in zeer veel gevallen alleen gemakkelijk bij aanwezigheid

van ejn katalysator, zooals A1C1
3
of FeCl

3
. Zonder katalysator hebben

de halogenen of zeer langzame inwerking of er ontstaan additie-

producten. Nemen we bij deze substitutie als tasschentrap een chinoïd

additieproduct aan van het benzollichaam met twee atomen halogeen,

dan is dus de rol van den katalysator hoofdzakelijk de afsplitsing-

van halogeenwaterstof uit dit additieproduct enorm te versnellen.

Brengt men nu weinig halogeen in een overmaat van het benzol-

lichaam bij afwezigheid van katalysatoren, dan vindt additie plaats

en is de waarschijnlijkheid bijzonder groot, dat het zich in oplossing

bevindende additieproduct, tenminste voor een groot gedeelte, zal

bestaan uit de bewuste tusschenverbinding *). Is dit echter het geval,

dan moet bij toevoeging van een weinig katalysator aan het reactie-

mengsel oogenblikkelijk een sterke halogeenwaterstofafsplitsing plaats

vinden. Dit nu heb ik nagegaan in een drietal proeven: a. bij de

inwerking van chloor op benzol, b. van broom op benzol, c. van

broom op ehloorbenzol.

a. In 7<s gr. goed gedroogd en versch gedistilleerd benzol werd

± 17.5 gr. zorgvuldig gedroogd chloor geleid. Dit is =t 'ƒ4 gedeelte \an

de hoeveelheid, die noodig is om al het benzol over te voeren in Cull^Cla

.

Het chloor werd nagenoeg momentaan onder vrij groote warmte-

ontwikkeling geabsorbeerd. Na gedurende den nacht te hebben gestaan

hadden zich tegen de wanden van het vat kristallen afgezet. Deze

werden geïdentificeerd als a-C
fl

H
6
Cl^, smp. 157°. De vloeistof werd

van deze kristallen afgegoten, eenige malen met water gewasschen

en op Na
s
S0

4
gedroogd. Een gedeelte dey^i' vloeistof werd op ± 60°

]
) Jungfleisch, [Ann. de Chim. et Phys. (1) 15, 291 (1868)] beweert aangetoond

te hebben, dat bij de inwerking van chloor op benzo] een mengsel ontstaat der

verbindingen C^CL , CeH„GI4 , C H6G16 en G6H G]8 , hetgeen hij concludeerde uit

de gechloorde benzolen, die hij isoleerde na dr ontleding van zijn reactieproduct

met alcoholische kali.
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gebracht, waarna een weinig- droog FeCl, werd toegevoegd. Een

oogenblikkelijke sterke HCl-onlw ikkeling trad echter niet op. Lang-

zamerhand ging liet FeCl, in oplossing, de massa kleurde zich

roodbruin, daarna bijna zwart onder klaarblijkelijke aantasting van

het benzol l

) en er ontweek een weinig zoutzuur. Hieruit blijkt, dat

al is er C„H,Cl
a

in oplossing aanwezig, dit toch niet onder invloed

van den katalysator momentaan een molecule zoutzuur verliest.

Van een 2de gedeelte der oplossing werd bij gewone temperatuur

het benzol verdampt. Als residu werd eene kristalmassa verkregen,

vochtig door een olieachtig product. In dit residu werd een bepaling

van het door alcoholische kali afsplitsbare chloor uitgevoerd.

Afsplitsbaar 01:36.8 7,. Ber. op C.H.Cl, : 36.6 »/„.

uitsluitende het weinig waarschijnlijke geval, dat de verbindingen

0,H
6
Clj en C.HjCl, zou vluchtig zouden zijn, dat zij tegelijk met

het benzol bij gewone temperatuur zijn verdampt, moet men dus uit

deze cijfers concludeeren. dat zich, zelfs bij inwerking van chloor

op een groote overmaat benzol, direct zes atomen chloor aan het

beiizolmolekuul aanleggen. In geval men toch wil aannemen, dat de.

additie trapsgewijs verloopt, moet men concludeeren, dat de additie

van het tweede en derde paar chlooratomen oneindig veel sneller

plaats vindt dan die van het eerste paar. Maar in dit geval is het

bijzonder vreemd, dat dan nooit bij halogeneering van benzol of

benzolderivaten onder invloed van katalysatoren aanmerkelijke hoeveel-

heden additieproduct naast het substitutieproduct zijn waargenomen.

Onweerstaanbaar dringt zich dan ook de gedachte op, dat de halo-

geneering' bij aanwezigheid van katalysatoren niets te maken heeft

met de additie van halogeen aan den benzolkern. Een directe dubbele

omzetting, een directe uitwisseling van een H-atoom legen een Cl-atoom

is het eenige, wat ons te aanvaarden overblijft.

b. 7."> cc. benzol werden gemengd met 8 cc. extra zuiver broom.

Hierboven werd, volgens het recept van Matthews ) een laag van

een 1 °/ -ige natronloog gebracht. Dit mengsel werd gedurende zes

weken zooveel mogelijk in het zonlicht gehouden. Na verloop van

dien tijd was al hel broom nog niet verbruikt. Er hadden zich

kristallen afgezet, die na omkristallisatie uit nitrobenzol bij ± 217°

smolten en C
a
H

6
Br

6
.bleken te zijn. De benzolische moederloog werd

ter verwijdering van het niet verbruikte broom met kaliloog geschud,

vervolgens met water gewasschen en op Na
a
S0

4
gedroogd. Daarna

') Thomas, Gompt. Rend. 126, 1211 (1898).

-
1

) Soc. 61, 110 (1892).
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werd de vloeistof op 55°— 60° gebracht en een weinig droog Fe Br

toegevoegd. Er was geen sprake van een directe HBr-ontwikkeling

ook na langeren tijd verwannen ontstond geen waarneembare

hoeveelheid HBr.

c. J 7.5 cc. extra zuiver broom werd bij 75 cc. cldoorbenzol

gevoegd en boven dat mengsel werd een laag gedistilleerd water

gebracht. De inwerking van het broom op hef chloorbenzol verliep

buitengewoon langzaam, hetgeen bleek uit de geringe stijging van de

waarde van den brekingsindex, die ik van tijd tot tijd in een

proefje, na wegname van het broom, waarnam. Na een jaar gestaan

te hebben was er nog vrij broom aanwezig. Kristallen hadden zich

niet afgezet. De vloeistof werd gewasschen met kali, daarna met

water en op Na
a
S0

4
gedroogd. Een proefje, gekookt met alcoholische

kali, splitste HBr af. Er bevonden zich dus additie-producten in

oplossing. Een gedeelte der oplossing werd gedurende een uur

met een weinig Al Cl, op 60° verwarmd. Merkbare HBr-ontwikkeling

trad niet op. De rest der oplossing werd aan stoom-distillatie

onderworpen. Eerst ging chloorbenzol over, vervolgens vast para-

chloorbroombenzol, smp. 66°. In de distillatiekolf bleef slechts een

zeer gering halfvast residu achter, dat met alcoholische kali HBr
afsplitste. De hoeveelheid additieproduct is dus gering. Dit residu

werd opgelost in zoo weinig mogelijk nitrobenzol, waaruit zich

bij afkoeling enkele kristalletjes afzetten, zeer moeilijk oplosbaar in

alcohol en smeltende bij ± 130°. Met alcoholische kali splitsen zij

HBr af.

De drie hier beschreven proeven leeren ons meer. De additie van

broom aan benzol blijkt zeer langzaam te verloopen ; nog veel lang-

zamer blijkt de inwerking van broom op chloorbenzol, waar na

verloop van een jaar nog slechts zeer weinig additieproduct blijkt

te zijn ontstaan. Dit nu is weer in tegenspraak met de aanname

van Hollbman en Böeseken, waar immers Cl, een para-ortho richtende

substituent, juist de additie zon moeten versnellen. Hetzelfde ver-

schijnsel vindt men terug bij de additie van chloor aan de mono-

en dichloorbenzolen, welke veel langzamer verloopt dan die aan

benzol.

Alle in het bovenstaande aangehaalde feiten en proeven pleiten

derhalve tegen de aanname van intermediaire additieverbindingen in

den zin van Holleman en Böeseken en noodzaken tot de aanname

van een directe uitwisseling der H-atomen van de benzolkern tegen

andere atomen of atoomgroepen. De invloed van een substituent op

de plaats, waar een tweede substituent intreedt, is dientengevolge
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terug te brengen lol een directen invloed op een der H-atomen van

de kern, waardoor dil H-atoom een grootere bewegelijkheid ver-

krijgt, dientengevolge gemakkelijker uitwisselbaar word! dan de

andere H-atomen, evenals bij/, sommige substituenten in de benzol-

kern onder invloed van andere gemakkelijk door andere groepen te

vervangen zijn, el', orilio- of para-staande halogeenatomen ten opzichte

\an NO,-groepen. Het is immers zonder meer duidelijk, dat substi-

tutie en vervangbaarheid van atomen of atoomgroepen in de benzol-

kern in den grond precies dezelfde processen moeten zijn. Natuurlijk

zal de grootte van den invloed, die een bepaalde substituent op een

ander atoom ol' atoomgroep uitoefent niet alleen van den substituent,

doeli ook voor een groot gedeelte van liet bewuste atoom ol' de

atoomgroep afhangen, mede nog in verband met de plaats, die zij

ten opzichte van elkaar innemen. Hieruit is bijv. in te zien, hoe het

mogelijk is, dat een NO, -groep hel H-atoom van de metaplaats, doch

het Cl-atoom van de orlho- ol' para-plaats bewegelijker maakt clan

de op andere plaatsen staande 11- of' Cl-atomen.

Wat ten slotte de tegenstelling para-ortho tegenover meta bij de

benzolsubstilutie betreft, nog niemand is er m.i. in geslaagd hiervoor

eene bevredigende verklaring te geven. Mijns inziens is de tijd er

nog niet rijp voor en zal het noodig zijn dat het practisch en vooral

kwantitatief onderzoek in zeer ruime mate wordt uitgevoerd alvorens

met goede kans op slagen dit probleem nader onder de oogen kan

worden gezien.

Amsterdam Nov. 1911. Organ. chem. Univ. Lab.

Scheikunde. - - De Heer Holleman biedt aan: „Opmerkingen naar
aanleiding run bovenstaande mededeeling run den Heer van

der Linden."

Des heeren van der Linden's bezwaren tegen de door Böeseken en
mij geopperde hypothese erken ik als belangrijk, maar ik acht toch

anderzijds eene primaire additie zoo waarschijnlijk, dal ik deze nog
niet zoude willen opgeven. Waarom de afsplitsingen, die moeten volgen

op de addities, zoo verloopen als zij feitelijk doen, zal eerst nader

kunnen blijken, als de hypothetische additieproducten zijn verkregen

en men hunne reacties kan bestudeeren. In het algemeen kan men
zeggen, dat men er nog zeer weinig inzicht in heeft, waarom eene

reactie op eene bepaalde wijze en niet anders verloopt. Waarom b.v.

wordt in een «-halogeenzuur het halogeen gemakkelijk door OH
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vervangen, terwijl van een fï-halogeenzuur XII duur dezelfde bewer-

kingen wordt afgesplitst? Waarom is een halogeen aan eene dubbele

binding niet, aan een enkel gebonden ('-atoom wel voor dubbele

omzetting vatbaar? Zoo laten zich honderden vragen stellen, waarop

tot nog toe het antwoord óf geheel ontbreekt, öf enkel gegeven

wordt door op analogien te wijzen. Het korni mij dus voor, dat men

bij den tegenwoord igen stand der organische chemie eene hypothese niet

mag verwerpen, enkel door het opwerpen der vraag waarom de reacties

zoo verloopen als zij doen en niet anders. Evenmin als men thans

begrijpt, waarom b.v. oliezuur bij smelting met kali o.a. azijnzuur

geeft, of anders gezegd, zich onder dit proces de dubbele binding

verplaatst, kan men thans inzien, waarom bij inwerking van broom

b.v. op chloorbenzol er uitsluitend HBr en geen HC1 wordt afge-

splitst, hoewel de formule dit zoude doen vermoeden ; evenals de

•brmnle van oliezuur recht geeft tot de onderstelling, dat er bij de

kalismelting pelargoonzuur zal ontstaan.

Het experimenteele gedeelte van des heeren v. d. Linden's onder-

zoek geeft mij nog aanleiding tot de volgende opmerkingen. Additie-

produkten van twee atoomgroepen of atomen aan de benzolkern

zijn er nagenoeg niet bekend. Beschreven zijn een paar dihydro-

benzolen C8
H

8 , een dihydrobenzoëzuur, enkele dihydrophtaalzuren,

enz. Al deze verbindingen zijn zeer onbestendig en bezitten een groot

additievermogen. Dihydrobenzol b.v. trekt begeerig waterdamp uit

de lucht aan en absorbeert zuurstof. Anderzijds gaan zij zeer gemak-

kei ijk weer in benzolderivaten over. Nu wil de heer v. d. Linden

benzoldihalogeniden verkrijgen door een groote overmaat van benzol

met chloor of met broom te behandelen. De kans hiervoor moet

echter, gegeven het bovenstaande, zeer gering worden geacht. Zijn

eenmaal aan het benzol twee ehlooratomen geaddeerd, hetgeen blijkens

de ervaring op eenigeri tegenstand stuit, welke door Thiele's formule

wel begrijpelijk wordt, dan moeten verdere halogeenatomen zeer

begeerig geaddeerd worden
; of dit met ,,oneindige snelheid" gaat,

waag ik te betwijfelen (zie onder, maar is zeker niet noodig om aan

te nemen. De heer v. o. Linden heeft dus naar alle waarschijnlijk-

heid in zijn reacliemengsel enkel benzol en benzolhexahalogenied gehad

en hiervoor komt mij als aanduiding voor, dat hij met katalysatoren

geene HX-afsplitsing verkreeg.

Wat de werking van deze laatste betreft, neemt de heer v. i>. LiNDEN

m. i. zeer terecht aan dat zij de afsplitsing van IIX zeer versnellen.

Indien deze nu slechts grooter is dan de additiesnelheid, hetgeen

geenszins eene onnatuurlijke aanname is, is begrijpelijk dat onder
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hunne werking gëene additie- maar uitsluitend substitutieprodukten

ontstaan.

De lieer v. d. Linden meenl uil zijne proeven te mogen besluiten,

dal de additiesnelheid van broom aan benzol grooter is, dan die van

broom aan chloorbenzol. En daar volgens de aanname van Böeseken

en mij chloor een versnellend: 1
]! invloed op de substitutie zoude

uitoefenen, ziet hij hierin eene tegenspraak. Nu moet ik echter

opmerken, dat de beschreven proeven niet onderling velgelijkbaar

zijn, omdat zij niet onder dezelfde omstandigheden zijn genomen.

Want <li' inwerking van broom op benzol geschiedde bij aanwezig-

heid van natronloog, van broom op chloorbenzol enkel bij aanwe-

zigheid van water.

ScheiKUllde. De Heer HoiJ.EMAN biedt namens den Heer A.

Smits een mededeeling aan-. „Das Gesetz der Umioandlungs-

stufen in Int licht van de theorie der allotropie".

(Mede aangeboden door den Heer J. D. van der Waals).

Inleiding.

Fhankenheim ') lieefi er reeds in 1836 op gewezen, dat men niet

kan zeggen, dat een zich afzettende zuivere stof vast of vloeibaar

zal zijn naarmate de temperatuur, waarbij dit gebeurt onder of

boven hel smeltpunt van deze stof ligt. Zoo kunnen zich bv. fosfor

en zwavel uit oplossingen in vloeibaren toestand afscheiden, niet-

tegenstaande de temperatuur beneden het stolpunt ligt. Hel zelfde

verschijnsel i> soms waargenomen bij afkoelingen van dampen.

FRANKENHEIM zegl daaromtrent het volgende:

„Schwerer als aus Auflösungen kann ein Körper ausdem Dampte

flüssig niedergeschlagen werden, wenn die Temperatur nnter dem
Schmelzpunkte steht. Jod, welches sehr leicht, auch bei gewöhnlicher

Temperatur sublimiert, habe icli nur in Krvstallen erlangen können....

Bei dem Phosfor war jedoch das Resultat entscheidend. Ich brachte

ihn auf ein etwas hohl geschliffenes Glas, legte eine dunne Glas-

platie darauf, und hielt diese durch verdampfenden Aether auf einer

niedrigen Temperatur.

Der Phosfordampf, mochte er sich schon in der Lu ft oder erst

auf dem Glase niederschlagen, halte daher nirgends eine höhere

Temperatur als die des Zimmers, etwa 20.°5 erlangt, und dennoeh

bildete er zwar kleine, aber deutliche Tropfen auf der (Wasplatte -

i) Pogg. Ann. 39, 3S0 (1836).
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Der flüssige Agregatzustand greifï daher vveil in deji testen hinein.

Wahrend dieser die Temperatur des Schmelzpunktes nie überschrei-

ten kann 1
), bleibf dei" Körper nicht nur in nieririger Temperatur

lli'issii;-, sondern er winl es ancli, wenn er durcfa Abkiïhlung des

Dampfes, oder einer Auflösung, oder dureh chemisch wirksame

Mittel ausgeschieden wird".

Een verschijnsel, dal zich bij de voorgaande direel aansluit

en door verschillende onderzoekers is waargenomen, is dit, dat uil

een oververzadigde oplossing, waaruit verschillende stoffen kristalli-

seeren kunnen, de meest oplosbare dikwijls bel allereerst uitkris-

talliseert.

Nog een ander eigenaardig verschijnsel, dal mei de vorige in verband

werd gebracht is liet volgende: Hebben wij ecu oplossing van HgJ„

in methylalcohol, dan scheidt zich, zooals Bancroft beschrijft, l>ij

toevoeging van water bij gewone temperatuur de gele modificatie

al', welke de metastabiele en dus de meer oplosbare is, terwijl de

roode onder deze omstandigheden den stabielen en minder oplosbaren

vorm vertegenwoordigt. Naar aanleiding hiervan zegt Bancroft 2

)

„Es scheint, als wenn man die Verallgemeinerimg machen könnte,

dass bei plötzlicher Fallung dit' weniger bestandige Fonn die zuerst

erscheinende ist".

Uitgaande van de waarnemingen van Frankenhkim toonde Ostwajjd 3

)

aan, dal dergelijke verschijnselen zich ook daar laten waarnemen,

waar de verandering van een aggregaattoestand met een chemisch

proces verbonden is.

Allereerst haalt hij daarbij het voorbeeld ,, fosfor" aan. Fosfor-

damp gaal niet direct in den stabielen toestand, rooden fosfor, over,

maar eerst in vloeibaren en daarna in gelen fosfor
4

).

Verder wijst hij er op, dat de damp van cyaanzuur bij verdichting

het metastabiele cyaanzuur geeft, evenals de damp van paracyaan

het metastabiele "vloeibare cyaan.

Tenslotte laai Ostwald zien, dat n dergelijke verschijnselen ook

bij chemische omzettingen aantreft, en hij spreekt de meening uit,

dat dit alles wijst op hel bestaan van een wet, die hij ,,das

Gesetz der Qmwandlungsstufen" noemt en aldus formuleert : „Beim

Verlassen eines unbestandigen Zustandes suchl ein gegebenes che-

misches Gebilde nicht i\rw bestandigsten Zustand auf, sondern i\r>\

1

) Thans oordeelen w ij daar anders over.

i Journ. Phys. Ghem. I, 142 (1896).

;

i Zeitschr. I. phys. Chemie 22, 306 (1897).

'i Toen was nog niel bekend, dal er drie gekristalliseerde toestanden van fosfor

beslaan.

4!J

Verslagen der Af'deeling Natuurk. Dl. XX. A". 1911/12.
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nachstliegenden d. h. den [vorübergehend oder daüernd) bestandigétt,

welcher von dem aiigènblickliehen aus mil dem geringsten Verlust

\iui freier Energie erreicht werden kann".

Mijn doel is nu in het hiervolgend betoog aan Ie toonen, dat

..das Gesetz (Kt Umwandlungsstufen" vee) minder eenvoudig is dan

Ostwald zich voorstelde, en dat de volgorde waarin de phasen

verschijnen, afgeleid kan worden uil de theorie der allotropie,

wanneer men tevens eenige nieuwe beschouwingen inlaschl omtrent

hei ontstaan en het wezen der kernen, waaruil een nieuwe phase

geboren kan worden.

Ik wil dan beginnen mei ei' op te wijzen, dat men verschillende ge-

vallen moei onderscheiden, waarvan er twee essentieel verschillend zijn.

In de eerste plaats kan een nieuwe phase ontstaan door plotselinge

afkoeling van een damp of dooi- toevoeging van een vloeistof aan

een oplossing, waardoor de opgeloste slot' plotseling praecipi teert.

In dit geval, dat wel het eenvoudigste is, kunnen wij spieken van

Jixeeren.

\w de tweede plaats kun de

nieuwe phase optreden bij lang-

zame afkoeling en in 't alge-

meen hij langzaam verloopende

processen en dan is de verkla-

ring van liet geval eenigszins

anders.

Heginnen wij nu met een

bespreking der verschijnselen,

die hij het stelsel fosfor zijn

waar te nemen, dan kunnen

wij ons bedienen van de pro-

jectie der driephasenstrooken op

hel 7', A-vlak, welke in Fig. 1

is weergegeven en geen nadere

toelichting zal behoeven dan

deze, dat de dampen mei G, de

vloeistoffen niet /. en de vaste

phasen met S zijn aangeduid.

Nemen wij nu allereerst een

zeer eenvoudig geval, en denken
wij ons den \ ioletten fosfor in

een luchtledige ruimle tot 150°

verhit en den damp lol 60°
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afgekoeld, dan valt ei' op te merken, dal de lijn S"Q de violette

phasen aangeeft, die koëxisteeren mei de dampen op de lijn (<J'<i
,

gelegen. De verkregen dampphase is dus een damp voorgesteld

door een punl op de lijn Gf,"G
s , en nu blijkt experimenteel, dat zelfs

bij langzame afkoeling tot 60° vloeibare fosfor ontstaat. I>il verschijnsel

moet in. i. op de volgende wijze worden verklaaid. Zooals uil

Fi^\ 1 volgt, zijn de verschillende phasen, waarin de fosfor kan voor-

komen, chemisch van elkander onderscheiden door <le ligging van

hel chemisch evenwicht

Fosfordarap en vloeibare fosfor bevatten veel aP, terwijl roode

en violette fosfor rijk zijn aan {il'.

Ik meen nu te moeien aannemen, dat in de dampphase niet

alleen molecuulgroepen of
'
schijnassociaties*) voorkomen, die overwegend

zijn in t\t
: w vloeibaren fosfor en als kernen zijn te beschouwen

voor de vorming van den \ loeibaren fosfor, maar dal er evenzoo

molecuulgroepen in zullen voorkomen, die overwegend zijn in den

vasten rooden resp. violetten fosfor en waaruit deze phasen geboren

kunnen worden. Deze beschouwing, waarop de straks te bespreken

kerntheorie is gebaseerd, wil ik hier verder laten rusten. Alleen zij

er hier op gewezen, dal daar de zooeven besproken dampphase wat

samenstelling betreft, hel dichtst bij den vloeibaren fosfor ligt, deze

ook het rijkst aan kernen voor de vloeistofvorming zal zijn. Verder

heef! de vloeistofvorming nog dit voor op de vorming der vaste

phasen, dat voor deze laatste een ordening van de beweging der

moleculen wordt vereischt.

De condensatiesnelheid van den damp zal nu tengevolge van

genoemde omstandigheden grooter kunnen zijn dan zijn kristallisatie-

snelheid in welk geval vloeistof zal ontstaan. Of de vloeistof blijft,

zal afhangen van de kristallisatiesnelheid van de vloeistof iuj de

condensatietemperatuur. Bij 60° zal hel aantal kristallisatiekernen

voor rooden en violetten fosfor zeer klein zijn, eenerzijds doordat

deze temperatuur circa 500' onder de smeltpunten van deze modi-

ficaties ligt, anderzijds onidai vloeibare fosfor zoo sterk in samen-

stelling' van rooden on violetten fosfor verschilt. Aan deze omstan-

digheden moet hel dus worden toegeschreven, dat bij genoemde

proef de vloeibare fosfor in hel donker en hij afwezigheid van een

katalysator onbeperkt langen lijd houdbaar is.

Kiezen wij nu een ander geval en onderstellen wij. dat witte

fosfor zieli bij de gewone temperatuur bevindt in een luchtledige

'i Van der Waals heeft liet eersl hel begrip schijnassociatie ingevoerd, doch

dit niel in verband gebracht met het ontstaan van nieuwe phasen.

49
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ruimte, en dal een gedeelte van die ruimte wordt afgekoeld lot mi
temperatuur, waarbij de kristallisatiesnellieid van witten fosfor nog

betrekkelijk klein is. dan ontstaat niettegenstaande hel kleine ver-

schil in samenstelling tusschen den damp en den vasten witten fosfor

toch vloeistof, omdal de condensatiesnelheid het dan nog van de

kristallisatiesnellieid wint. Bij een temperatuur, waarbij de kristalli-

satiesnellieid grooter is /.al geen vloeistof ontslaan of onmiddellijk

weer verdwijnen, ileel'i men nu eenmaal op deze wijze vloeibaren

fosfor gekregen, dan leert de ervaring, dat deze metastabiele toe-

stand bij verdere afkoeling plotseling kan omslaan in de vaste witte

modificatie, welke laatste onder den invloed van licht of van een

katalysator kan worden overgevoerd in rooden fosfor. De roode

modificatie, die ook nog metastabiel is kan dan tenslotte dooi' middel

van een katalysator nog verder worden getransformeerd, in den

stabielen violetten fosfor-

Om deze omzettingen ie verklaren moei ik iels dieper ingaan op

het kristallisatieproees, dan ik zooeven heb gedaan, waarbij dan

tevens liet vorige geval nog meer zal worden verduidelijkt. Peuken wij

ons vloeibaren fosfor bij de nnaire siueltleni|ieratiiur. De gemiddelde

samenstelling zal overeenkomen mei liet punt Lu maar in overeen-

stemming mei hel voorna inde wordl nn aangenomen, dat in deze

vloeistof' drie molecuulgroepen of seliijiiassoeiaties aanwezig zijn, die

als kernen zijn te beschouwen voor de drie vaste phasen, de witte,

de roode en de violette.

In hel algemeen zal kunnen worden gezegd, dat het aantal schijn-

associaties kleiner zal zijn naarmate zij in samenstelling meer van

de gemiddelde samenstelling verschillen, en daarom zal het aantal

kernen voor den witten fosfor grooter zijn dan dat voor den rooden,

en voor de violette phase zal het aantal kernen het kleinst wezen.

Naar alle waarschijnlijkheid is het verschijnsel van schijnassociatie

een proces, dat bij temperatuurdaling toeneemt, en daarom is het Ie

verwachten, dat hel aantal kernen bij temperatuurdaling steeds zal

groeien. Nu is de kernvorming, volgens deze beschouwingen echter

verbonden met een chemische reactie: wanneer zich b.v. molecuul-

groepen afzonderen om een kern voor den witten fosfor te vormen,

dan wordt hel evenwicht

in de directe omgeving verbroken, en zal zich dit weer kunnen

herstellen, doordat ,?ƒ' zich omzet in aP. Van de snelheid van deze

reactie zal het nu afhangen, hoe snel de kern ontstaat, en dus ook

hoe groot hei aantal kernen is, dat zich per tijdseenheid kan vormen.

Dooi- de sterke afname «Ier reactiesnelheid bij daling der temperatuur
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en door de roename der viskositeit zal nu de evenvvichtsinstellingzóó

zeer in snelheid zijn afgenomen, dal wij hel verschijnsel krijgen, dat Let

aantal kernen, dat zich gedurende een zekeren tijd in een bepaald volu-

me onderkoelde vloeistof van konstante temperatuur vormt, aan-

vankelijk met den uraad van onderkoeling toeneemt, een maximum
bereikt en daarna weer afneemt. Onderstellen wij nu, dat de vloei-

bare fosfor de temperatuur van (1° verkregen heeft, dan zullen wij

bij deze temperatuur, die zoo ver onder de smeltpunten van rooden

en violetten fosfor ligt, stellig op den dalenden tak der kernkromme

zijn en wel zóóver van hel maximum verwijderd, dat liet aantal

roode en violette kernen, dat stellig nooit zeer groot is geweest,

uiterst gering zal wezen.

Voor (let\ willen fosfor is dil echter niel het geval, liet aantal

wille kernen moei hier betrekkelijk groot zijn, zoodat, wanneer wij

den vloeibaren fosfor enten met vasten willen fosfor, een snelle

kristallisatie plaats grijpt, waarbij de kernen overgaan in den gekris-

talliseerde!) toestand, nadat de moleculair-beweging geordend is

geworden. De snelheid van deze kristallisatie zal toenemen met het

aantal kernen, maai' temperatuurdaling zal de kristallisatiesnelheid

ook bij een constanl aantal kernen doen afnemen, zoodat ook in de

kristallisatiesnelheid als functie van den graad van onderkoeling

een maximum zal voorkomen, dat in temperatuur niet behoeft saam

te vallen met hel maximum in de kernkromme. Dat het maximum
in de kromme voor de kristallisatiesnelheid meestal bij een hoogere

temperatuur ligt, dan het maximum in de kromme voor het kernaantal,

bewijst, dat de temperatuurinvloed op de kristallisatiesnelheid zeer

groot is.

Zooals bekend is kunnen de kernen ook tot spontane kristallisatie

leiden, wanneer bij niel te lage temperatuur het aantal kernen groot is.

Voor de omzetting *Van de eene vaste modificatie in de andere

geldt een analoog beloog.

l
T

it het voorgaande volgt immers onmiddellijk, dat hetgeen voor den

vloeibaren fosfor geldt, ook moet gelden voor den willen fosfor, en

hiermede zouden wij kunnen volslaan. Ook zouden wij echter voor

de omzetting der vaste phasen kunnen beginnen bij de overgangs-

punten (metastabiel of stabiel en dan zouden wij, uitgaande van

deze punten op de zelfde wijze kunnen redeneeren als zooeven.

Aan hel groote temperatuurverschil tusschen hel overgangspunt en de

temperatuur van den witten fosfor, en aan het groote verschil in samen-

stelling der phasen moet hel dan worden toegeschreven, dat in den

vaste)) willen fosfor uiterst weinig roode en nog minder violette kernen

aanwezig zijn.
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Uil de gegeven beschouwing volgt nu echter onmiddellijk, dal

wanneer wij do hulp inroepen van een positieven katalysator voor

de omzetting

het aantal kernen sterk zal toenemen en daarmede de omzettings-

snelheid. Zoo'n katalysator hebben wij nu in jodium, en aan de

katalytische versnelling door deze stof op de chemische omzetting

uitgeoefend meen ik nu, dal het feil moet worden toegeschreven,

dal tvitte fosfor in kontakl mei een spoortje jodium betrekkelijk

snel overgaat in de roode en bij temperatuurverhooging ook in de

violette modificatie.

In verband mei het voorgaande wil ik hol; enkele oogenblikken

stil blijven staan bij den overgang der kristallisatiekernen tol kris-

tallen. Vóór dat een kristallisatiekern in een mikrokristallijn lichaam

kan overgaan moei de ongeordende beweging overgaan in een geor-

dende. Bij de meeste stollen schijnen nu «leze twee processen, hel

ordenen van den bewegingstoestand en liet kristalliseeren, bij dezelfde

of nagenoeg dezelfde temperatuur plaats te hebben, zoodat zij niet

afzonderlijk kunnen worden waargenomen. Een categorie van stollen

kennen wij echter, waarbij dit wel hel geval is, dat zijn de vloeiend

krislallijne stoffen, die zich dus m. i. alleen hierin van de gewoon

kristalliseerende stollen onderscheiden, dal de twee genoemde proces-

sen nu bij merkbaar verschillende temperaturen verlóopen.

Verder wil ik er hier nog op wijzen, dat de hier gegeven

theorie der kernen zich baseert op de aanname, dat vóór het ver-

schijnen van een nieuwe phase zich processen afspelen, olie te

beschouwen zijn als een voorbereiding van hetgeen later gebeuren

zal. Wanneer zich dus een nieuwe phase vorml zal daaruit in liet

algemeen kunnen worden geconcludeerd, dat het molecuulkomplex,

waaruit deze phase bestaat, reeds van te voren in de schijnbaar homo-

gene moeder-phase aanwezig was, alleen met dit verschil, dat de

moleculairbeweging toen een ongeordende was.

Gaan wij nu over tot het stelsel rlg.) 2 , dan zullen wij ons bedienen

van de 7-A'-projectie, die in l"i<j, .
'1 schematisch is aangegeven op

grond van de gegevens, waarover wij thans beschikken. '

In deze teekening zijn G
a
G\, GG

l
G'\ en <i\ (?, G

a
de damp-

!) Zie Verslag 26 Maarl 1910, 898,



( 755 )

lijnen, SS
1
S\ en S", S, S', de lijnen

van «Ie vaste stof en L L L' de

vloeistoflijn van het unaire stelsel.

Gaan wij uit van het even-

wicht hij een temperatuur hoven

het unaire overgangspnnt, 127°,

dan zal het hoogstwaarschijnlijk niet

moeilijk zijn, vooral met het oog u

op het gi'oote verschil in samen-

stelling tussclien den damp en de

vaste stof, bij afkoeling van den™

damp allereerst vloeibaar HgJ
a

te

verkrijgen en eerst daarna de

vaste pliase, evenals dit bij den

fosfor liet geval was. Deze kwestie

moet ik hier echter laten rusten,

daar /.ij nog niet is onderzocht en

later bij hel voortgezet onderzoek

zal worden nagegaan.

liet stelsel HgJ, is hier dan ook

niet aangehaald om dit mogelijke

verschijnsel, maar om een ver-

klaring te geven van het reeds

zoo dikwijls geconstateerde feit, oc\\^

dal, wanneer men den damp

van llg.l., onder liet unaire over-

gangspunl afkoelt, niet de stabiele roode modificatie, maar aller-

eerst de metastabiele gele vorm ontstaat. Dit verschijnsel volgt on-

middellijk uil Fig. 2. Daaruit zien wij n.l. dal de damplijnen sterk

aan den kant van «HgJ
a

liggen.

Daar nu hel stelsel HgJ
a

zich over hel algemeen langzaam in

evenwicht stelt is het noodig hier Ie wijzen op twee mogelijkheden.

Hel is mogelijk, dal bij de gewone sublimatieproeven, waarbij de

bij hoogere temperatuur verzadigde damp lot de gewone tempera-

tuur wordt afgekoeld, een fixatie van hel innerlijk dampevenwicht

plaats heeft, zoodal er vaste stof ontstaat van de samenstelling van

den damp. In dil geval is hel natuurlijk onmiddellijk duidelijk, dat die

vaste slof dan lichtgeel zal moeten zijn. Nemen wij echter als tweede moge-

lijkheid aan. dal de afkoeling geen fixatie bewerkt, dan moei hel optreden

van de gele phase uil den damp bij een temperatuur onder 127°

daaraan worden toegeschreven, dal de kristallisatiesnelheid van de

gele modificatie bij de temperatuur, waartoe de damp is afgekoeld

X

Fig.

^H,5.-
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grooter is dan die van de ro >do, door li" ! veel grooter aantal gele

kernen, tengevolge van hel betrekkelijk kleine verschil in samen-

stelling tusschen den damp en de gele modificatie, terwijl het ver-

schil in samenstelling tusschen Acn damp en de roode modeficatie

zeker vele malen grooter is ').

Gaan wij thans over tot de verschijnselen, die zijn waargenomen

bij HgJ
2 , opgelost in verschillende oplosmiddelen, dan zal hel

blijken, dal hel ook hier mogelijk is, de waargenomen feiten op

eenvoudige wijze te verklaren.

Een van deze feilen werd reeds in de inleiding vermeld. Er werd

daar n.l. reeds gewezen op hel door Bancroft besproken verschijnsel,

dat bij toevoeging van water aan de inethylalkoholisehe HgJ
3-oplos-

sing, bij de gewone temperatuur zich aanvankelijk de metastabiele

gele modificatie afscheidt, welke zich later in <\i'u stabielen rooden vorm

omzet. Een ander feit, dal hier nog niet werd genoemd en in de

tweede plaats zal worden besproken is dit, dal ook bij langzame

afkoeling van oververzadigde oplossingen van HgJ
a , b.v. in nitrobenzol,

bij temperaturen onder het overgangspunt, de gele metastabiele vorm

zich het eerst kan uitscheiden, mits de koncentratie der oververza-

digde oplossing boven zekere grens gelegen is.

Vóór lol de verklaringen van deze verschijnselen over Ie kunnen

gaan, moei ik er op wijzen, dal mij uil oriënteerende proeven bij

hoogere temperaturen gebleken is, dal HgJ
5
-oplossingen bij dezelfde tem-

peratuur intensiever rood gekleurd zijn naarmate meer HgJ
a

is opgelost,

waaruil ik voorloopig het besluit heb getrokken, dal hel evenwicht

«HgJ
2
^£HgJ

a

dal. zoolang de koncentratie niet groot is, sterk aan den «-kant gelegen

is, bij toename *\rv koncentratie langzaam naar den /ï-kant verschuift,

wanl aan een electrolytisch verschijnsel behoefl hier hoogstwaar-

schijnlijk niet te worden gedacht 8
).

Maken wij nu van dil gegeven gebruik, en vatten wij hel stelsel

HgJ^-oplosmiddel in overeenstemming mei de theorie <\w allotropie

pseudoternair op, dan is de weg Ier verklaring de volgende:

In een gelijkzijdigen driehoek, Fig. 3, teekenen wij voor een bepaald

oplosmiddel en voor een bepaalde temperatuur onder het unaire over-

gangspunt) en druk twee oplosbaarheids-isothermeu ab en cd. Verder

moeten wij dan onderstellen, daar «HgJ, en ^HgJ
s
len deele in elkaar

M Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om er op ie wijzen, dat HgJa
het eerste stelsel is. waarbij Ihans bekend is. dat, ofschoon hel heterogene <ill<>-

tropit vertoont, geen metastabiel smeltpunt bezit

-I 1><- richting dei' verschuiving van hei evenwicht door konceiitratie-verandering

zal, hoewel /.ij hier van ondergeschikt belang i-, nader worden bestudeerd.
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oplossen, dal de mengkristalphasen Al' koëxisteereh met de vloei-

stoffen op den isotherm aè, en dat de mengkristalphasen BV in

'A^/,

Fis- 3.

evenwichl kunnen zijn met de vloeistoffen op den isotherm <v. Het

snijpunt van deze twee krommen e .stelt dan de vloeistof voor, die

koëxisteert, zoowel niet de gele mengkristalphase r als niet de

roode V. Noemen wij nu een vloeistof onverzadigd ten opzichte van

zekere stof, wanneer zij in kontakl gebracht met deze stof, deze niet

uitscheidt, dan liggen onder de lijn cd de oplossingen, die onverza-

digd zijn t.o.v. de roode /?-mengkristallen, en daarboven de oplos-

singen, die t.o.v. deze mengkristallen oververzadigd zijn.

Eveneens liggen links van de isotherm ab de oplossingen, die

onverzadigd zijn t.o.v. de gele a-mengkristallen en rechts van deze lijn

de vloeistoffen, die t.o.v. dezelfde mengkristallen oververzadigd zijn. *)

') Bij deze definitie vindt men, dal een oplossing die aanvankelijk onverzadigd

is t.o.v. B en oververzadigd t.o.v. .1 door afzetting van A oververzadigd t.o.v. B
worden kan. Noemt mèn een oplossing oververzadigd t.o.v. die stoffen, welke zich

blijvend moeien afzetten om de oplossing in den verzadigden toestand te doen

overgaan, dan geven de nódenlijnen tv, en ev mei dr isothermen ae en ce de

grenzen dn- verschillende gebieden aan.

Genoemde isothermen cd en al) mogen nul doorgetrokken worden l"l aan

di- lijn AB, omdal hier een evenwichl tusschen roode, resp. gele mengkristallen

rn een vloeistof, die alleen .- en Ö-HgJa
Invul, beneden de temperatuur der smelt-

figuur, zelfs in 1 1
n

- 1 .
i
— l

.-

1 1 >
ï

•

-

1 -n toestand niel kun voorkomen daar x en iMly.'j een

konlinue smeltlijn geven. De isothermen moeten konliuu in elkaar overgaan

en wel vermoedelijk d middel van een kam, vóór dal de lijn Al! is bereikt
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De metastabiele takken van deze isothermen zullen wij noodig

hebben om den graad van oververzadiging van een oplossing t.o.v.

,)-, resp. o-HgJ, Ie vinden.

Nemen wij nu aan, dal « en (JHgJ
2

zich steeds mei elkaar in

evenwicht stellen, en dal dus hei stelsel zich niet ternair, maar binair

gedraagt, dan vall er op ie merken, dal er van de vaste mengkris-

lalphasen twee in innerlijk evenwichl zijn, een roode mengkristal-

phase S/{, die in slabiel innerlijk evenwicht verkeert, en een gele

meugkristalphase Sg, die zich in metastabiel innerlijk evenwicht

bevindt. Nu blijki hij gebruik van verschillende oplosmiddelen, dal

de oplossing die hij de gewone temperatuur met de stabiele roode

phase in evenwicht is, en waarin de twee molecuulsoorten a en ,1-

HgJ, eveneens in evenwichl zullen verkeeren, geel is gekleurd.

Hieruit leiden wij al', dal hel innerlijk evenwichl in deze vloeistof

sterk aan de zijde van «HgJ
2

ligt. Zooeven werd reeds vernield, dal

de kleur eener HgJ
s
-oplossing bij toename der koncentratie duidelijk in-

tensiever rond wordt, hetgeen er op wijst, dat hel innerlijk even-

wicht hij koncentratie-vergrooting naai' den (J-kanl wordt verschoven.

Honden wij mi rekening met deze gegevens, dan zullen wij het

innerlijk evenwicht als functie van de koncentratie moeten aangeven,

zooals dooi- de kromme Cq schematisch is aangeduid.

Hieruit zien wij dus, dal ƒ de oplossing is die niet de zich in

ii tl ij k evenwicht bevindende roode phase S^j koëxisteert. Deze oplos-

sing moei een lichtgele kleur bezitten, omdat de verhouding

conc. «HgJ,
, , . . , , ,., ..

" m deze vloeistof zeer groot is, en net zal nu duidelijk zijn,

conc. j3HgJ
2

waarom hel snijpunt < der oplosbaarheidisothermen zoo eenzijdig is

aangenomen.

De lijn Co snijdt echter ook den metastabielen tak van de oplos-

baarheidsotherm der gele mengkristallen, en zoo zal dus het punt /•

de oplossing zijn, die met de zich in innerlijk evenwicht bevindende

gele mengkristalphase S u koëxisteert,

Het verschil in oplosbaarheid tusschen geel en rood HgJ, schijnt

altijd klein te zijn, en dal is de reden, waarom de twee oplosbaar-

heid isolliermen zich hier onder ecnen kleinen hoek snijden. Het ver-

schil in concentratie in de punten j en /• zal dan hij elke tem-

peratuur gering zijn.

Vóór dat ik nu tot de verklaring van de genoemde verschijnselen

overga, wil ik er op wijzen, wal de voornaamste veranderingen zijn

welke Kig. 3 hij teniperatuursverhooging ondergaat.

Alle veranderingen hebben hierbij in den regel plaats in de rich-

ting van een grootere oplosbaarheid; zoo zullen de punten a eu c
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verschuiven naar .1 resp. naar />'. Het punt C zal zich daarbij ster-

ker verplaatsen dan a, waardoor het snijpunt e meer de figuur ingaat.

Het evenwicht

a llj.l, 7± P HgJt

verschuift bij temperaluursverhooging een weinig naar rechts, waar-

door de innerlijke evenwichtskromme Cg iets omhoog zal gaan.

Hij cle overgangstemperatuur, t "2 7
D

, gaat de kromme Cg juist door

hel punt e, hetgeen zeggen wil. dal de oplossing, dié met de meng-

kristalphasen Sn en Sg koëxisteert, juisl in innerlijk evenwichl is,

zoodat de mengkristalphasen die hij 127° met elkaar koëxisteeren, en

in innerlijk evenwicht verkeeren, de phasen S/
; en Sq zijn, welke

dan echter ook eenigszins zijn verplaatst. Bij hoogere temperatuur

snijdt de lijn Cg <\eu sfabielen lak van de oplosbaarheidsisotherm ab

en den metastabielen lak van de isotherm cd, waaruil volgt, dal het

nu een gele phase is die zich in slabiel innerlijk evenwicht bevindt,

terwijl de mode inelaslaliiel is.

In de linnrl van L5CT mengen u. H<j .1 „ en ,i Hg J
3

zich in alle

verhoudingen, en inplaats van tioee elkaar snijdende oplosbaarheid s-

isothermen krijgen wij dan een kontinue isotherm '). De kromme

Cg gaat voortdurend omhoog en de verzadigde oplossing wordt

evenals de koëxisteerende vaste phase eerst licht en daarna donker rood.

Keeren wij mi weer terug lot temperaturen, die beneden het

overgangspunl gelegen zijn. en waarvoor de Fig. o geldt, dan zien

wij onmiddellijk in, dat. wanneer de verzadigde oplossing f uitge-

goten wordt in koud water, waarin Hg ./
2
uiterst weinig oplosbaar is, hel

uitgescheiden //</•/, geel moet zijn, want wij krijgen dan een vaste

phase waarin a en J Hg •/, aanwezig zijn juisl in dezelfde verhou-

ding, waarin zij in de verzadigde oplossing voorkwamen.

Trekken wij nu door /'en /'een rechte lijn, dan zal het punt

waar deze lijn de zijde AB ontmoet de phase aangeven, die zich

onder deze omstandigheden afscheidt. Deze phase, aangegeven, door

Sq, ligl sterk aan den gelen kant en zal dus geel moeten zijn, zooals

hij de proef niet oplossingen in melhv laleohol en nilrobenzol ge-

makkelijk is te konstateeren.

Gaan w>j thans over lot hel geval, dat een onverzadigde oplossing

zoo ver wordt afgekoeld, dat een oververzadigde oplossing ontstaat,

dan vall liet volgende op Ie nierken. Ligt de oververzadigde op-

lossing hij de temperatuur, waartoe men heeft afgekoeld tusschen

'i De gedeeltelijk nielasial>irlc gedeeltelijk labiele lakken 'Ier isothermeii hebben

zich dan tut ecu punt saamgetrokken.
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/ en /, dan is de oplossing alleen oververzadigd t.o.v. roode meng-

kristallen, zoodal zich dan natuurlijk alleen de roode phase zal

kuniieii afzetten, en voor een blijvende afzetting van roode meng-

kristallen blijfl dit zoo, totdal de nodenlijn ev is bereikt. Is de

oververzadigde oplossing echter reclits van deze nodenlijn op de

lijn Cg gelegen, dan kunnen zich verschillende gevallen voordoen.

Hebben wij bijv. de oplossing /., dan zullen wij moeien nagaan,

ten opzichte waarvan deze oplossing hel sterksl oververzadigd is.

Het punl /. ligt op twee nodenlijnen ; op de nodenlijn na en

;/ L m L
op m/i. en daar mi, grooter is dan is de oplossing L sterker

7 /.

'

pL
oververzadigd t.o.v. de gele dan t.o.v. de roode mengkristalphase.

Bet aantal gele kristallisatiekernen /.al tengevolge daarvan grooter

zijn, dan hei aantal roode en hoe grooter dit verschil is, des te

waarschijnlijker zal het wezen, dal de kristallisatiesnelheid t.o.v. de

gele mengkristalphase grooter is dan die t.o.v. de roode in welk

geval wij kunnen verwachten, dat de gele mengkristalphase het eerst

zal uitkristalliseeren.

Wij zijn dus lol de conclusie gekomen, dal de mode phase stellig

zal uitkristalliseeren, wanneer de oververzadigde oplossing tussehen

/ en de nodenlijn ev ligt. Hel zal nu echter duidelijk zijn, dat de

roode phase ook nog wel hel eersl zal kunnen verschijnen, wan-

neer de oververzadigde oplossing rechts van deze nodenlijn ev ligt,

maar, naarmate wij sterker oververzadigde oplossingen nemen, wordt

hel sieeds waarschijnlijker, dat de gele phase het eerst verschijnt,

waarna dan de roode zich zal kunnen afscheiden.

Het experiment is met deze theorie volkomen in overeenstemming.

Zoo scheidt zich uil betrekkelijk weinig oververzadigde oplossingen

van Hi/-/„ in nitrobenzol de roode phase af, terwijl uil slerker over-

verzadigde oplossingen allereerst de gele verschijnt.

Wanneer de stabiele en de metastabiele stollen van geheel andere

samenstelling zijn, h.v. verschillende verbindingen van dezelfde ele-

menten, ol' wanneer de eene een element en de andere een verbin-

ding is, dan hebben wij oogenschijnlijk met een andere klasse van

verschijnselen te doen, die echter bij nader inzien van de reeds

besprokene niet essentieel verschillen, en in de meeste gevallen nog

gemakkelijker te verklaren zijn dan de vorige.

Om een voorbeeld Ie noemen wil ik hel in een vurige mededee-

ling behandelde geval aanhalen, dat betrekking had op de afzetting-

van cemenliet, eenerzijds uil een vloeibare, anderzijds uit een vaste

oplossing, welke niet alleen t. o. v. ijzercarbied, maar ook t. o. v.

grafiet onverzadigd was 1

). Hel is gemakkelijk in Ie zien, dal men bij

i) Verslag 25 Nov. 1911, 542.
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afkoeling van genoemde oplossingen al spoedig relatief dieper is

doorgedrongen in hel gebied voor vloeibare resp. vasle oplossing^

cementiet, dan in liel gebied voor vloeibare resp. vaste oplossing -|-

grafiet, zoodat de vloeibare resp. vaste oplossing dan sterker over-

verzadigd is geworden t.o.v. cementiet, dan t.o.v. grafiet. Dienten-

gevolge zal de kristallisatiesnelheid t.o.v. cementiel grooter kunnen

worden dan /. o. v. grafiel en de metastabiele phase cementiet liet

eerst tol uitscheiding kunnen komen.

De/e mededeeling, waarin nog vele andere voorbeelden, in de

inleiding vermeld, opgenomen hadden kunnen winden, maar die mei

het oog op «Ie beperkte plaatsruimte hier opzettelijk niet zijn bespro-

ken, stelt mis nu mstaal hel zoogenaamde „Gesetz der Umwand-

lungsstufeu" van OstwaIJ) in een helder daglichl te plaatsen.

OsTWAt.n meende, dat de volgorde in het verschijnen der phasen

door de vrije energie werd beheerscht, en dal dit dus een zuiver

thermodynamische kwestie was. l'it het hier medegedeelde volgl echter,

dat dit stellig niet hel geval is, en dal bij deze verschijnselen naast

en in verband mei de samenstelling een groote rol wordt gespeeld

door de snelheid, waarmede bij een gegeven temperatuur en druk

de eene phase zich iu een andere omzet, zoodat het stellig dikwijls

zal voorkomen, dal de volgorde, waarin de phasen optreden een

andere is dan met de vrije energie der phasen overeenkomt. ')

Uit. het medegedeelde is dan ook duidelijk gebleken, dal het verschijnsel

veel ingewikkelder is dan Ostwald zich voorstelde, en dat de volgorde,

waarin de nieuwe phasen onder bepaalde omstandigheden van tem-

peratuur en druk zullen verschijnen op ongedwongen wijze is af te

leiden uil de nieuwe theorie der allotropie, wanneer deze met de

hier gegeven kerntheorie wordt gekombineerd.

Anörg. Cheni. Laboratorium

der /
T
niversiteit.

Amsterdam, '27 December l'.'ll.

Scheikunde. De Heer van der Waals biedt eene mededeeling

aan van den Heer F. E. C. Scheffer: „Over gasevenwichten"

.

(Mede aangeboden door den Heer A. F. Holle.man).

I. Het mag hekend worden verondersteld, dat de totale energie,

de vrije energie, de entropie, de thermodynamische potentiaal groot-

heden zijn, welke slechts op constanten na bepaald kunnen worden.

Hij de zuivci' physische processen, d. w. z. toestandsveranderingen,

waarbij de moleculen van de stoffen niet veranderen, behoeft met deze

') De onderzoekingen van Becker „Ueber Kondensation von Dampten" [Dissertatie

Göttingen (1911)] zijn mei deze opvatting volkomen in overeenstemming.
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Constanten gèeh rekening gehouden te worden en omgekeerd kan

eene physische verandering ons niets over de waarde dezer constanten

leeren. Hij chemische veranderingen is dit echter* althans ten deele,

wel hel geval. Indien in een mengsel van stoffen eene chemische

omzetting kan plaats grijpen, dan zal eene bepaling dei- omzettings-

energie onder bepaalde omstandigheden mis de algebraïsche som der

energieconstanten der reageerende stoffen doen kennen, indien we

althans de energie in haar afhankelijkheid van de den toestand bepalende

grootheden kennen. Kik der constanten op zich zelf blijft evenals bij

physische veranderingen geheel onbepaald ;
het experiment leer! ons

alleen de algebraïsche -om der energieconstanten, waarbij de constanten

van de stoffen van het ééne lid i\rv reactievergelijking positief, die

van hel andere lid negatief worden genomen.

lel- dergelijks vinden we ook bij de entropie lenig. Terwijl de

entropieeonsianlen voor de zuiver physische processen geheel zonder

belang zijn, kan ons eene chemische transformatie, welke isotherm

en omkeerbaar wordl geleid, de algebraïsche som der enlropieconstanlen

doen kennen, mits we weer welen hoe de entropie van elk der stoffen

van de onafhankelijk veranderlijken afhangt.

De som t\i'v energie-, resp. entropieeonsianlen en vooral de laatste

is in den laieren lijd het onderwerp geweest van menige verhandeling.

Daar de som dei entropieconstanten in de uitdrukking voor liet

chemisch evenwicht als constante optreedt, is haar kennis voor de

berekening van die evenwichten van hel grootste belang. Prof. Haber

wijst dan ook in zijn werk over de „Thermodynamik technischer

Gasreaktionen" herhaaldelijk op hel belang der zoogenaamde „thermo-

dynamisch nnbestimmte Konstante", welke de bovenbedoelde alge-

braïsche som is der entropieconstanten. En ook hel warmtetheorema

van Prol'. Nkrnst bemoeit zich mei de bepaling dezer constanten,

daar de zoogenaamde „integratieeonstante" van het chemisch even-

wicht deze entropieconstanten beval.

Terwijl 1 1 1 1 voor eene berekening der entropieconstanten a priori

uit de theorie een beeld van de chemische actie, d. w. z. de kennis

der zoogenaamde affiniteitskrachten onontbeerlijk zal zijn - Boi/tzmann

voerde in zijn Gastheorie daartoe eene eerste poging uil moeten

wij ons voorloopig tevreden stellen mei eene berekening dezer con-

stanten uil de waarnemingen.

Voor dergelijke berekeningen i- echter in de eerste plaats de kennis

der energie en entropie als functie der grootheden vereischt, welke

den toestand bepalen. Wanneer we ons, om hel meest eenvoudige

geval te houden, lot verdunde gassen beperken, dan welen we, dat

de moleculaire energie en entropie van een enkel gas kunnen worden
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Voorgesteld dooi-:

E = £y=0 + j
c.dT (h

C T
*.//= ///=,+ -dT-Rlnc (2)

a= 1; i t ; J

waarin A'/— n en //y— i de bovenbedoelde energie- en entropieconstanten

voorstellen, e, de ware moleculaire soortelijke warmte, Z'de absolute

temperatuur, c de concentratie (aantal grammoleculen per Liter) en

R de moleculaire gasconstante (1,985 cal. .

Indien wij nu bij eene bepaalde temperatuur de algebraïsche som

der energiën [SnE), d. w. /.. de omzettingswarmte bij constant volume

meten en de som der entropiën — n/f , d. w. z. de dooi- de absolute

temperatuur gedeelte latente warmte bij omkeerbare, isotherme om-

zetting, dan kunnen we, als we <\ als functie van T kennen, de

waarden van — // Ay= i en 2nHr=\ door berekening vinden.

De waarde van 2nEr=n wordt gewoonlijk werkelijk volgens ver-

gelijking 1 uit de calorimetrische gegevens berekend. De som tier

entropieconstanlen wordt daarentegen gewoonlijk niet direct uil de

latente warmte, maar indirect uil de waarde der evenwichtsconstante

bepaald.

Indien we ons voorstellen, dat eene omzetting

n
x
A

x + ?vL + ... . 7± n\A\ -f n'
t
A', + ....

mogelijk is, dan zal de totale energieverandéring, resp. entropie-

verandering bij omzetting van //, Grammoleculen J, met n.. Gram-

moleculen A
t

enz. onder vorming van //, Grammoleculen A\ enz.

worden weergegeven door:

2nE=2nET=o + Sn
\

>:jlT (la)

en

r r '-

Snll= SnHr=\ + Sn -dT—RSnlnc . . {2a)

I >e algebraïsche som der moleculaire thermodynamische potentialen,

welke bij evenwicht nul moet zijn, wordt derhalve:

Snp = 2nE — TSnH 2npV 1

) =
r' c'1'o-j

SB^o+Jri cjJT—TSn\ dT+RT^nlne—T^nHj^lA-RTSn.

Indien we nu m den evenwichtstoestand Snlnc door /n/f aangeven,

waarin K de „evenwichtsconstante" voorstelt, dan is:

') V is hierin hel moleculair volume, p de partiaaldruk.
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InK— '' -— 2nfe.jiT+ 2n\ ~,dT+ 2nHr=\-2n (8)

Indien wij dus nu 2iiEt=o uil de calorimetrische gegevens hebben

berekend volgens verg. I"). dan kunnen we uit eene waarneming van

K bij bepaalde temperatuur de waarde van 2nHr=\ berekenen.

2. Gewoonlijk wordt nu' voor deze berekeningen cv voorgesteld

in oen reeks van termen niet opklimmende machten van 7', welke

dan zóóver wordt voortgezet als voor overeenstemming met de

gewoonlijk gebrekkig bekende waarden der soortelijke warmten

noodig is. Voor twee-atomige gassen kan de reeks reeds na den term

niet 7', voor drie-atomige na die met 7' J worden afgebroken.

Indien we derhalve in hel algemeen stellen :

2ncj= a + bT I cT'

en daarmede de integralen in verg. 3) bepalen, dan wordt:

2uEt=zO o Ii c

InK + InT 4- 2'

4

7'- 4- C, . . (4)
/;/' R -JA' ÜA

waarin

1 2a -f 2i 4- cr= 2nHT-\ — 2n — . . . 5)
B ; i

212

In bovenstaande vergelijking (4) is de evenwichtsconstante uitgedrukt

in concentraties; om hieruit de waarde van de constante in partiaal-

drukkingen te vinden, welke gewoonlijk bij gasevenwichten wordt

gebruikt, moeten we bedenken, dal :

p = ETc, (6)

waarin /> den parliaaldruk van liet betreffende gas voorstelt, en dal

derhalve :

In K = .i" h In c — 2 n In p — 2 ii In R — — ii In 7'.

Noemen we nu 2 n In p — InK/j , waarin A"„ dus de evenwichts-

constante in part iaaldrnk kingen voorstelt, dan is na eenige omvorming

en overgang van Neperiaansche logarithmen in Briggsche:

2uEt=m a-\-2nR h c „, ,

logK„=- 4- loqTA- —2'+- 7 ! 4I'. (")
' ' 2.303222' R r

2.2.3037?
r
6. 2. 30322

waarin C' = 0.4343 C+ 2n log R (8)

Wij dienen hierbij in het oog te houden, dat in verg. (7) de waarde

van II in caloriën dient te worden uitgedrukt, daar de energie en

de soortelijke warmten in caloriën worden gemeten, terwijl in verg. 8

de eenheid, waarin R wordt uitgedrukt, afhangt van de druk- en

volume-eenheid in verg. (6). Indien we de concentraties uitdrukken



( 765
)

in gram moleculen per liter en dus als vol urne-een beid den liter kiezen

en als drukeenheid de atmosfeer, dan moet derhalve R in verg. (8)

in literatmosferen worden uitgedrukt. In dit geval moeten we dus in

verg. (7) A'= 1.985 substitueeren, daarentegen in verg. (8) R= 0.0821.

We zien derhalve uit de vergelijkingen (7), (8) en (o), dat C' , de

zoogenaamde integratieeonstante van het chemisch evenwicht niet

alleen de som der entropieconstanten bevat, maar tevens Sn en de

constanten, welke door de in verg. ('A) voorkomende integralen worden

opgeleverd.

De naam integratieeonstante van het chemisch evenwicht heeft C'

hieraan te danken, dat verg. (7) ook door integratie van de bekende

wet van van 't Hoff kan worden gevonden

:

dlnh' _ Q

waarin K de evenwichtsconstante öf in concentraties öf in partiaal-

drukken voorstelt en Q de transformatiewarmte, in het eerste geval

bij constant volume, in het tweede geval bij constanten druk. Indien

wij echter op deze wijze verg. (7) afleiden, blijven verg. (5) en (8)

verborgen, daar de integratieeonstante op deze wijze niet in haar

afhankelijkheid van de stofconstanten bekend wordt.

3. Wij willen nu de berekening der entropieconstanten toepassen

op het evenwicht

:

2 (70+ 0,^2 CO,.

De waarde van 2nE kan gevonden worden uit de calorimetrische

bepalingen van Thomsen en Berthf.i.ot, welke voor de verbrandings-

warmte van één grammol. CO onder constanten druk en bij 18° C.

resp. (37960 en 68200 cal. opleverden. Uit de gemiddelde waarde

Q
t

, = 68080 berekenen we Q„ = 67790 en dus

2nE= 135580 bij T = 291 (9)

Uit verg. 1" leiden we nu af:

2nET=o = 2nE—aT — '/, bT* — '/, cT\

Voor de verdere berekening dienen we dus nu eerst c als functie

van 7' te kennen.

4. Voor de afhankelijkheid van c» van de temperatuur zijn in

den loop der tijden allerlei verschillende uitdrukkingen voorgesteld.

Ik wil uit dil groote aantal uitdrukkingen slechts enkele der meest

betrouwbare kiezen. In de eerste plaats wil ik de uitdrukkingen

gebruiken, welke uit de proeven van Holbohn en Austin volgen,

welke in 1905 werden uitgevoerd. De ware soortelijke warmten

50
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kunnen tot 800° C. vrij nauwkeurig worden voorgesteld door:

Ct — 4.68 + 0.000536 T (tweeatomig gas)
1

) en

c, = 5.112 + 0.00729 7—22.05 10-? T* (koolzuur) 2
).

Uit deze waarden volgt:

Snc = 3.82—0.01297 T + 44,1 10-" T-.

In bovenstaande vergelijkingen 7, 8 en 9 moet dus gesubstitueerd

wolden:

« = 3.82 ; & = :-0,01297 en c= 44,110~". . . (10)

Vullen we deze waarden in verg. 9 in, dan wordt

:

2nET=o= 134980

en de uitdrukkingen 7 en 8 :

logKp - ^^-+2,92% T—0,001419 T +- 1,61 10-7 T" + C'. (11)
T

waarin

C'
4,571

2,35. (12)

Uil de meest nauwkeurige bepalingen van liet koolznnrevenwielit,

welke in de eerste beide kolommen van onderstaande tabel zijn op-

genomen 3

) zijn in de derde kolom de waarden van log Kp berekend

;

in de vierde tot en met de zevende kolom zijn de waarden der

overige termen van hel tweede lid van verg. Il aangegeven, terwijl

in de laatste kolom de waarde van C' is uitgerekend.

TABEL I.

T
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ZnHT=\ = +18.7.

5. De boven afgeleide vergelijking wijkt slechts weinig af van de

vergelijking, welke door Prof. Nernst in zijn Theoretische Chemie

voor het koolzuurevenwicht wordt opgegeven 1

) en welke na om-

rekening kan worden geschreven :

log Kj,

29600
'

r 2,93% T— 0.001286 T + 1,61 10-"T 2+ C'.. (11")
7'

waarin volgens Prof. Nernst C' = 1.51.

De schommelingen van C' zijn uit de volgende tabel duidelijk
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rt=:l.l(i ; 6= ^-0,01245 en c = 4.7<i 10" 6
. . (13)

Deze substitutie levert:

2nE T=o= 135150

29570
logKp= - —— 2,59% T—0.001362r + 1,74 10~ 7T 2 + C', . (14)

waarin

2nHT=i

C'= -^— 2,21 • (15)

De berekening uit de waarnemingen zal zonder nadere omschrij-

ving uit onderstaande tabel duidelijk zijn:

TABEL III.

T
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C' schommelt in tabel IV om de middelwaarde -j- 4.73.

Indien men nit deze waarde van C' de som der entropieconstanten

berekent, vindt men :

2nHT=\ = + 30.1

8. Uit het bovenstaande zal reeds voldoende duidelijk zijn, dat de

uitkomsten van de berekeningen der entropieconstanten geheel af-

hangen van de uitdrukkingen, welke voor de soortelijke warmten

als functie van de temperatuur worden aangenomen. Tot voor korl

moest men zich met de boven besproken reeksontwikkelingen tevreden

stellen; in den laatsten tijd echter is eene verhandeling van Dr. Niels

Bjerrum verschenen, waarin twee aan de quantentheorie ontleende

uitdrukkingen worden voorgesteld en aan de nieuwste waarnomingen

getoetst
1

) .Het is daarbij gebleken, dat bij geschikte keuze der trillings-

getallen der atomen in de gasmoleculen het mogelijk is van den

waargenomen temperatuurinvloed op de specifieke warmte rekenschap

te geven. Het meest merkwaardige is nu, dat wat grootte-orde aangaat,

deze trillingsgetallen werkelijk overeenstemmen met de trillingen,

welke in de absorptiespectra der betreffende gassen voorkomen, zooals

door de theorie werd voorspeld. De soortelijke warmte der gassen

kan volgens Neknst worden gesplitst in drie gedeelten. De translatore

energie, welke uitsluitend door de beweging van de gasmoleculen

als zoodanig wordt bepaald, wordt onafhankelijk van hel aantal

atomen in het molecuul door '/, KT voorgesteld.

De rotatore energie wordt gevonden door het aantal-vrijheidsgraden

met l/,RT\e vermenigvuldigen en bedraagt bij twee-atomige gassen

RT, bij drie- en meer-atomigc '
, RT. Deze beide energiedeelen

leveren derhalve voor de soortelijke warmten twee van de temperatuur

onafhankelijke uitdrukkingen (twee-atomig */
2 R-\-'R; drie- en meer-

atomig '/
a R -\-

s

/t R). Het derde deel, de trillingsenergja. der atomen

m het molecuul zal echter veel ingewikkelder van de constitutie van

het molecuul afhangen Deze trillingsenergie, welke in haar af hank.e-

lijkheid van T een van T afhankelijk deel der soortelijke warmten

levert, wordt nu gevonden mei behulp (\qv door Einstein, resp. door

Nernst en Lindemann volgens de quantentheorie voorgestelde uit-

drukkingen.

De ware soortelijke warmte van een twee-atomig gas wordt nu

gevonden door differentieeren van de genoemde drie energiedeelen

naar 1 :

cXJ
='/

t
R-\-R + -^(RT<p) (17)

') Zeitschr. für Elektrochemie. 1911. 731.



( f?Ó )

waarin </ volgens Einstein voorgesteld wordt door

T

volgons Nernst en Lindemann door

1 T 1 22'

i
2 — 1

,-'/'—
1

De universeele constante $ heeft hierin de waarde 4.86 10 -11
,

terwijl v het trillingsgetal is der twee atomen ten opzichte van elkaar.

Volkomen analoog wordt de soortelijke warmte van een drie-atomig

gas voorgesteld door

:

cJ= '/
t
R + */

t
R + ^{RT(Vl+Vt -\-<p

l )],
• • • (18)

waarin '/ ,
, '/

3
en '/, beirekking hebben op de drie in het drie-atomige

molecuul mogelijke trillingen.

(
.t. Indien wij nu ook deze vergelijkingen voor de soortelijke

warmten op het koolzuur evenwicht toepassen vinden we:

2n[*4T=\l,S + 29>A + <pB-H>p l+ <r,+ <P,)]RT- • i
19

)

oj
en

CTc» ,„ 3 „, „ , „ CT2<pa + <fb- 2(yx+?,+».) dTSn [
'

' dT=— RlnT + R P
ij T 2 ,J T

^ +R {2<pA+ <pB-2(^+^4- <pt)}, • - . (20)

ï

waarin de indices A, B, 1, 2, en 3 resp. betrekking hebben op

kooloxyd, zuurstof en koolzuur.

Indien nu de uitdrukkingen (19) en (20) in verg. (3) worden

gesubstitueerd, dan vinden wij

:

h K= _ 2nET=o
+ l5ln T + f^+'9B-S(<P t +V.±ïldT+cm

R1
\ J 2

waarin

C = — 2,5 - (2gw+yi,— 2(Vl+yI+y1)}2i= i + -SnIJT=u

daar Sn= + 1 (22)
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De in verg. (21) voorkomende integraal kan bij gebruik der (/-

waarde volgens Einstein (zie § 8) worden gevonden, indien wij

bedenken, dal :

;'

indien wij de «/-waarde van Nernst en Lindemann gebruiken wordt

:

H//-i)

+ è|- -dT=z — V, /«(1_^ rj^l-e ar; .... (24)



(
"2

)

Ce= (14343 Ce + % 0,0821 en

Cnl = 0,4343 Cnl + % 0,0821,

waarin de constanten zonder accenten door verg. 22 worden weer-

gegeven, daar de benedengrens der in verg, 21 voorkomende inte-

graal verwaarloosd kan worden.

Bedenken we verder, dat ook de waarden voor '/ in verg. 22 bij

T = 1 nul gesteld mogen worden, dan wordt ten slotte:

'xL 0.4:; - 2 5
-I-
- 2nHT=\ V log 0.0821

of

R

2£>iIIf= \

C ,

E=CNL=
4.571

2,17 (28)

TABEL V.

MM Ml

T

^n>><>
2.5 log T 2log£ ZlogNL \ NL

1300
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schilt in de vijf tabellen hoogstens 0,1 ; de groote invloed, waaraan

liet verschil der verkregen ("."waarden moet worden toegeschreven,

ligt vooral in don verschillenden factor van logT, welke tusschen

2,93 (tabel II) en 1,75 (tabel IV) varieert en wat, daar logT van de

orde 3 is, een verschil van ruim 3 in de betreffende termen kan

veroorzaken

.

Terwijl derhalve de verschillende aannamen betreffende de soorte-

lijke warmten in de energieconstanten eene maximale afwijking geven

van hoogstens enkele tienden van procenten, hebben deze voor de

entropie-constanten variaties van 17,9 tot 30,1 ten gevolge. De nauw-

keurigheid der entropieconstanten slaat derhalve buitengewoon bij

die der energieconslanten ten achter.

Het zal uit het bovenstaande duidelijk zijn, dat de extrapolatie

van de soortelijke warmte uit het gebied van waarneming naar de

lagere temperaturen de oorzaak is der afwijkingen. Terwijl immers

bijv. bij tweeatomige gassen de uitdrukking Cv = a -\- bT veronder-

stelt, dat de soortelijke warmte bij dalende temperatuur hare

lineaire afhankelijkheid behoudt, wordt ze bij aanname der uitdruk-

king van BjerrüM bij lage temperaturen constant. De lijn, welke de

specifieke warmte als functie van de temperatuur voorstelt, vertoont

in het laatste geval dezelfde gedaante (met een buigpunt) als de soor-

telijke warmten voor vaste stoffen, welke in den laatsten tijd vooral

door de onderzoekingen in hel laboratorium van Prof. Nernst bekend

geworden zijn.

Er zij hier speciaal de aandacht op gevestigd, dat alle vijf uit-

drukkingen, welke voor het koolzuurdissociatie-evenwicht zijn ge-

noemd, van de waarnemingen even goed rekenschap geven ; de

schommelingen van C' zijn immers in alle tabellen even groot. Wij

hebben hierbij immers slechts met de absolute, niet met de relatieve

afwijkingen van C" rekening te houden.

Dat eene verandering in de uitdrukking der soortelijke warmten

een grooten invloed kan hebben op de waarde van C' is trouwens

eene conclusie, welke niet nieuw is. Ieder, die het reeds in § 1 ge-

noemde werk van Prof. Haber kent, dat reeds in 1905 is verschenen

en dat de gasevenwichten op zeer duidelijke wijze met de toen ter

tijde bekende feiten behandelt, zal deze conclusie daarin terug kunnen

vinden. Daar mij echter bleek, dat deze conclusie niet algemeen be-

kend is en de nieuwere gegevens daaraan nog zoo goed als niets hebben

veranderd, heb ik gemeend deze in het bovenstaande aan één dei-

best bestudeerde reacties te moeten toelichten.

Indien wij ons afvragen, welke waarde der entropieconstanten als

de meest waarschijnlijke moet worden beschouwd, dan is dit m.i.
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stellig met de waarde van Tabel V liet geval. In de eerste plaats

heeft de door Bjerrüm voorgestelde uitdrukking een theoretischen

ondergrond in de quantentheorie en tevens geeft deze formule de

nieuwste onderzoekingen van Holkorn en Henning en die van Pier

zeer goed weer, zooals uit de geciteerde verhandeling van Bjerrüm

ten duidelijkste blijkt.

Een bezwaar door Bjerrüm vermeld, bestaat echter ook bij het

gebruik van deze uitdrukking, liet is namelijk vrij zeker, dat deze

formule tot lage temperaturen haar geldigheid niet streng zal behou-

den, daar de rotatore energie bij lage temperaturen van de in de

uitdrukking opgegeven waarde zal afwijken. Dit neemt echter niet

weg, dat wij m.i. de voorkeur moeten geven aan deze theoretische

formule boven de empirische reeksontwikkelingen.

11. Indien we de gegevens van Bjerrüm op het evenwicht der

waterdissociatie toepassen vinden we voor 2n E volgens Bkhthelot

en Matignon, resp. volgens Thomsen de waarden J 1 5660, resp.

115260 voor T= 273.

Nemen we hieruit het gemiddelde, dan wordt volgens verg. 25

^,

ft JE'r=o = 114<i5o.

De uitdrukkingen voor het evenwicht worden voor het geval, dat

de v -waarden volgens Einstein, resp. Nernst en Lindemann worden

gebruikt

:

4860. . _4050.

logKp=——— + 2.hhgT—2log(1-e T~J—log( \-e T
J
-f

2650. 5610

+ 2logll-e T \+ 4rl g(l-e T
j

_|_ CE • (29)

en

:_".() T29U

lo9Kp
=-?^+2SologT-lo9 (l-e~^)(l-e~^T

. 5630. , 5630. , 6075. . 6075.

-y
t
log(l-e~^)(l-e~^\+ 3log(l-e~^)(\-e~^T)+ C'NL (30)

De meest nauwkeurige waarnemingen, welke in het laboratorium

van Prof. Nernst 1

) werden uitgevoerd, leveren nu:

') Theor. Ghem. 1909. 680.
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TABEL VI.

r
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TABEL VII.

/C-i logK
2210

T

2205 „ . v , C"
w. VNL

959
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Natuurkunde. De Heer Lorentz biedl eene raededeeling aan

van den Heer J. J. van Laar-. „Over de veranderlijkheid der

grootheid b in de toestandsvergelijking van van der Waals,

ook in verband met de kritische grootheden." IV. (Slot)

(Mode aangeboden door den Heer F. A. H. Schreinemakers).

Schrijven wij daartoe

:

w*(v— b)b"= — b'f

-

dan wordt derhalve :

1 +
x+fp

ai-\-<P

+ - (^» + 2(J-l) • (o)

„,» (t, _ M b'" + o.» (1 — b') b" — 2,f b" . - —
m

— —b'
m J dv

1-6'

V^b
6" r ,1

,

wanneer wij den vorm tusschen [ ] door A voorstellen, en verder

bedenken dat

dtp 1 7 d AA __ /1-6' 3/\ ff

dv v — 6 ui dv \mj \v— b v ) m

is. De laatste betrekking (zie III, p. 620, formule («)) geldt alleen

voor het kritische punt, en is niet algemeen; zoodat wij uit de straks

te verkrijgen formule voor b'" niet blv etc. kunnen afleiden. Nu is

/ff \ a 6"

op grond van («) I — \A door — y? (v — b) — te vervangen, en ver-
\mj b

krijgen wij dus :

<l
' (r — 6)

6'"
-f ff

5
(1 - 6') 6" • - 26" -

JcpVdA
m

v - b (6'V— + 2<p' (1 - 6') 6" - 6rp* - - b" + <r (t - 6)
v

-f

,

m) dv v

d. w. z.

^(^6)6"'=-6'p -r+yy
v—b 2 b"^

(1—6')-6- + („_&)

of daar
1

m
x -f- ff

// - is, hetgeen onmiddellijk uit (I) (zie III,

1

p. 623) volgt, dus ook - == (1—b') — b' - :

6' ''- 1

(»-6)6'"= __ + 36"
m dv

v— b 2 x 1
6"

(1-6') -2 -6' --(v-b)-
v ó ff ó o

dA 'f x -)- <y

Wij moeten dus nog — bepalen. Uit A=l-\ 1
—

dv *-\- (P *c + l
faF + 2,*-!)
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volgt

+

dA x

dv {x+ (pY

1 y

v—6 m

,! 1

7 1 ^ h' (\-\-atS)

V^ »— 6 my </ (v — o)

do. '/,')

wanneer men voor - - en — hunne waarden (zie III p. 623) substi-
dv dv

tneert. Men vindt derhalve

:

dA_ 1

dv v— in.(.) -,([) x-\- 1 ( m 9 ]

Nu kan voor- — 6' geschreven worden 1 (zie boven), dus wordt
<l

m

dA

dv

1

m [(x+ cp)
1

*&+ 2(3— 1 ) 2 (1 + .^)
2 m—Y

«+ 1 *+ l

Daardoor wordt ten slotte:

(„_6)6'"=—

+ 36"

%
(„-6)

*0*H 2^—1 2(l+e0)'in -1

.(x+cp)' «+1

(1-6') --6'-
3 t-

»-6 1 ,
6"

J . _|_ _
(P
_M

o 3
v

of ook

* * \v— bj m z

.(.*+#
+

a/S"+ 2£—1 2 (1 -fa/S)' Bi—]

-1 .r+ 1
+

4 3 6" o
2 .e r— 6 1 v— b b"v

(1-6') 6' 2-
V / o 'o ** t

o
'f v 6 v o

(3)

Hieruit kan dus bij verschillende waarden van x de waarde van

b'"v* worden berekend, echter (zie boven) alleen bij de kritische

temperatuur, aangezien wij voor de afleiding uit b" van een alleen

bij de kritische temperatuur geldende betrekking hebben gebruik

gemaakt.

De waarden van b"v voor verschillende waarden van x gillen

hieronder uit de eveneens slechts bij Tk geldende betrekking (zie III,

p. 621, formule (17))

~3 v

1 + -)- -
'IJ m (I-P')

worden berekend. Hierin is p" = l

/1b"v. Wat b' (of p') betreft, zoo

zullen wij gebruik maken van de betrekking (zie boven)

m— 1 f/

6' = —

.

m x -\- cp

Voor x = 1 en x = 2 bezitten wij reeds de waarden van /?, q>, m
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en v.b. (Zie I, p. 384—386; II, p. 446—447); voor »= 3 en a;= 4

willen we ze nog even berekenen.

Hij x = 3 vindt men :

;?— 0,l>600 ; cp = 0,4732.

Immers dan wordt (zie I, p. 384)

:

4
n = 0,947 X - - = 0,947 X 1,0300 = 0,0763

1 + 30

8
m = — n = 1,1 158,

terwijl men ook heeft:

m = 1 + - 0(1—/ï)(3+(p)
a = 1+ 0,0096X12,063 = 1,1158

4 •^^~^^—

-— gevonden 0,122.

n= 1 + l 0(l-/S)(3+9>) + l i
J(l_

l
i)(l + 4

l
i-9^)(3+ rn '

= 1 + 0,0432X3,4732— 0,0012X3,4544X41,897
= 1 -f 0,1500— 0,1737 = 0,0763.

i'k vk 3m"
Voor vinden wij uit — = (zie I, p. 386)

:

b/i bh im°—'lii

vk 3X(1,H6) S 3,736- = ~— - — = 2,0945.
bk «.— 1,952 1,784

Ab
Daar (p = {i-\-x0) is, zoo wordt bij x= 3 voor de waarde van

v— b

Lb

«k—h
Hij x = 4 berekent men (alweer opdat ft= 0,265, /= 7 worde,

zie I,
p~~

384) :

= 0,9612 ; cf t- — (),0I08.

Want dan hebben wij :

n = 0,947 X — -= 0,947X1,0320 = 0,9773
1 + 4;?

' '

8
m = — n = 1,1169,

alsmede

m = 1 + - /}(1 — 0)(4 + </>)' = 1 + 0,007458 X 15,675 = 1,1169
5

» = 1+|^(] - 0) (4 + ,,) + i-0(1 — 0)(1 + 60 -120*) (4 + <?)«
5 50

= i 4. 0,04475 X 3,9592 — 0,0007459 X 4,3197 X 62,061

= 1 + 0,1772_— 0,1999 = 0,9773.
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Wij vinden dus verder :

v _.3 X 1,H7) 2 3,743

Lb

2,093.

Voor

id. — 1,955 1,788

vinden wij — 0,00842, dus reeds negatief.
Vk—bk

Thans zijn wij in staat de waarden van b/J, bk en bk' te berekenen.

m-\ (f

11. Wat bk' betreft, zoo vinden wij achtereenvolgens uit b'= -

(zie boven)

:

x — 1
|
6^ = 0,05335 (zie ook II, p. 445)

x = 2
|

6'* = 0,03187 („ „ „ „ 447)

x = 3
|

b'k = 0,0 : 414

,r — 4
;

b'k = — 9,001079.

En voor bk"vk verkrijgt men uit (zie boven)

2,1
1,5 __ n ( p)

m 1 +

m .v 4- <f

achtereenvolgens

:

« = 1
| f — — 04475

|
bk"vk = — 0,2950

x = 2
|

p" = — 0,09783
|
W'r* = - 0,1957

(Zie ook II, p. 445 en 448)

x = 3
|

p" = — 0,04720
|
6*"«a = — 0,09441

x = 4
|

p" = 0,003844 |
bk"vk = 0,007688.

En nu kunnen wij ook de waarden van &*"'«*' berekenen, en wel

uit de bovengevonden formule (3).

Bij a?=l vinden wij, wanneer men in (3) voor liet laatste stuk

met b"v schrijft:

U"%
2 *

(l-b')---b'-
ó <fi_

b"v 6 — b"v

bk'"rk
"- — 1,9953.

Deze waarde is zeer hoog. Wij hebben echter de moeite genomen

nog op twee andere manieren een formule af te leiden voor <VV

;

de berekening gaf in beide gevallen 2,00, d. w. z. een identiek resultaat.

Bij x = 2 wordt deze waarde evenwel reeds lager. Dan vinden wij

:

bk'W = 1 3788.

Bij x= 3 wordt een nog lagere waarde gevonden. Wij hebben

dan nl. :

bk"'vk' = 0,6830.

Bij x = 4 treedt evenals bij bk' en bk'vk teekenverandering in.

Men vindt

:
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bk'i-k' — — 0,0.5655.

Uil hel thans beschikbare getallenmateiïaal kunnen wij hel volgende

overzicht samenstellen. Hol zijn de waarden van ,1 en 7 I en dus ook

van . in, 11. , bk', b/c' vi, cu//'/r'J
1 opdat met onze onder-

r b l>: J
stelling van . gedeeltelijke associatie tol ar-|-l)-voudige molecuulcom-

plexen in het kritisch punt ft— 0,265 en ;/=7 worde (zie I, p. 384).

Hieruit volgen nl. zekere waarden van ,> en </, en daaruit Iterekent

men dan de overige grootheden.

X



= 1 (18»)

( 782 )

aannemen dal deze grootheid beneden hel kritische punl grootere

waarden aanneem! wanneer x ]> 3 wordt, omdal wij de waarden

van Lh bij de verschillende complexen natuurlijk naar welgevallen

kunnen aannemen: in verband b.v. met de alsdan geldende waarden

van de coëxisteerende vloeistofvolumina. Etc. ele.

Evenwel zal bij 7), zeker geen grootere complexiteit mogen worden

aangenomen daar hoogstens gemiddeld 4-voudige moleculen (,v= 3),

omdat anders Lh negatief zon worden, d.w.z. bij 1\ b zou afnemen

mei grooler wordend volume, hetgeen mei de werkelijkheid in strijd is.

Gaan wij thans na, welke de waarde van den coëfflcienl a' in

n= l — a'r= l — it'\ 1

—

m wordt, wanneer wij de hoven gevonden

waarden van b', b" en b'" bij '/), voor verschillende waarden van x

substitueeren in de door ons afgeleide formule (18°), nl.

njir<
1-" + »"|-*"H'

!

,.,

Voor den noemer verkrijgen wij de volgende waarden.

Bij x = I wordl

N= — 0,2537.

Wij vinden dus voor a'° een negatieve waarde, nl. 1 :(—0,2537)=
-3,942. Wat dit resultaat beteekent, zullen wij aanstonds y.ien.

Bij x = '2 wordl

N 0,2309.

Bij x = 3 vinden w ij

:

N = — 0,1924.

En eindelijk bij X= 4 :

N= — 0,1390.

Hieruit zien wij, dat de noemer N van het tweede lid van (18")

wel kleiner en kleiner negatief wordt, naarmate bij Tk x grooter

wordl, maar zóó langzaam, dat het de vraag is bij welke waarde

van x deze negatieve waarde in een positieve zal overgaan. In elk

geval bij een waarde van x, waarbij (zie de bovenstaande tabel) Lb

reeds lang negatief is geworden, en derhalve bij een (voor 7*1

onmogelijke waarde.

Wij staan dus tegenover hel feit van het negatief zijn van >i'\ en

de vraag naar de beteekenis van deze uitkomst.

12. Deze nu is geen andere, dan dat de met konstante x berekende

waarde van <( , d. w. z. van L/>, en daardoor ook de waarden van

/-/,'. /<."/•/,. bk'vj? te groot uitvallen. Neeml men x veranderlijk aan

zooals met de werkelijkheid overeenstem! M dan zullen

') Reeds in 1, p. 370 onderaan (zie nok Vaste Toestand VII, p. 17 onder)

maakte ik hierop opmerkzaam.
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in de uitdrukkingen; welke wij voor b', b", b'" hebben afgeleid,

ook de dineren tiaalquotien ten van x (naar v) voorkomen, en hel zal

geheel van de Mot nog toe onbekende) wet der veranderlijkheid van

.r mei v afhangen, welke waarde alsdan de afgeleiden van b zullen

verkrijgen.

Zooals gezegd, welen wij niets van de wet aangaande de toename

der complexiteit niet hel kleiner worden van liet volume. Wanl
daarvoor /.ouden we eerst iets meer van de entropiekonstanten moeten

afweten 1

). De vraag: hoeveel moleculen zullen in een bepaald volume

tot dubbele, hoeveel tot driedubbele, vierdubbele, enz. zijn geassocieerd

de/.e vraag zal in de statistische Thermodynamica hare oplossing

dienen te vinden.

Tevens zal dan de vraag moeten beantwoord worden, welh de,

hiermede gepaard gaande voluumveranderingen Ll> - - werkelijke en

schijnbare — zullen zijn ; de schijnbare voluumverandering der zich

associeerende moleculen in verband met den invloed op den druk.

Maar zoo lang deze fundamenteele vragen niet zijn opgelost,

kunnen wij voorloopig niet onze theorie niet verder gaan, en moeten

wij ons met de verkregen uitkomsten vergenoegen.

Indien a'
1

in werkelijkheid negatief werd, dan zou dit betee-

kenen, dat in de onmiddellijke nabijheid van het kritische punt niet

n = L — a' v V—m, maar = 1 — a' l 'm— J ware: m. a. w. dat bij

het uiteenwijken der phasen de temperatuur niet beneden de kri-

tische temperatuur, maar daarboven kwam te liggen, en dat de ver-

zadigingskromme dicht bij Tk een naar boven concavt gedaante zou

vertoonen (nl. in de v, ^-voorstelling).

Dit nu is onmogelijk, al zou het mathematisch blijken, dat de

verzadigingskromme vloeistof-damp alsdan een gesloten .S-vormig

gebied vormde, hetwelk geheel binnen hel omvangrijker gebied dei'

verzadigingskromme vast-damp zou vallen. De isotherm in hel punt

A' zou dan de gewone gedaante hebben van de isothermen beneden

'J'k, maar met een buigpunt in het labiele gedeelte. Maar dit heeft

-ren physische beteekenis, zoodat wij als gezegd de oplossing moeten

zoeken in een vermindering der waarden van bk, bk" en bk" ten-

gevolge der toename van x (v = x -(- I is hel aantal tot één complex

vereenigde moleculen).

Nu is het opmerkelijk, dat de verhouding tusschen genoemde waarden

weinig verandert bij het toenemen van x.

Uit de bovenstaande tabel (p. 78J berekenen wij b.v.:

'l /ie o; a. Kohnstamm en ÖRNSTEhs. Deze Verslagen van 11 Jan. 1911, p. 853
e \ : Ornstein, Akademiscb Proefschrift.

51*
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./• = 1 bk'vk fo' = 5,6 bk"v^ 6*"v*= 6,8

2 6,1 7.0

3 6,7 7,2

4 7.1 7.4

Nemen wij alzoo, mei behoud van de waarden van rk . bh , mk en

</ k
' de boven bv. hij x = 1 gevonden waarden van &'$, enz. alle

b. v. <*.68 maai grooter, dan heeft men:

p' — b'k = 0,68 0,05335 = 0,03628 ; p" = l

/, bk" vk=
0,68 0,1475= 0,1003; p"' =7, 6*"V= 0,68 X 0,33255= 0,2261,

en verder:

2,114 3 ) / ic\
(1- p') + p" - p"'m* 1 — 2 = 0,0985.

1.114 2
'

'
\ ' \ <fk)

Voor a" vinden wij derhalve volgens (19 1:0,0985 = 10,15,

zoodat a' = 3,19 wordt.

Nemen wij daarentegen de genoemde waarden 0,70 maal grooter,

zoo wordt met

p'= 0,03735 : p"= 0,1033 ;
p'"= 0,2328

de bovenstaande uitdrukking:

0,0763.

Voor " : vindt men dan I : 0,0763 = 13,11, dus voor a' de waarde

3,62' .

Wij zien hieruit hoe gevoelig de waarde van a' is voor sleehls

geringe veranderingen in de waarden van bk, enz.: zoodat het ons

niet behoeft te verwonderen dat een grootere wijziging, tengevolge

van het niet in acht nemen der veranderlijkheid van x met v, een

omslag in het teeken van a'~ kan tengevolge hebben.

Onze in \\ 11 gevonden uitkomst van het negatief worden van

d'- behoeft dus volstrekt niet in strijd te zijn met de door ons ont-

wikkelde theorie, maar wijst alleen op het nog onvolledige daarvan.

13. In verband met het bovenstaande is het natuurlijk hij dezen

stand van zaken nutteloos de analyse verder door te voeren, en een

*) Inderdaad zullen de waarden van Vk'.bk en nik, zooals uit de tabel op blz.

781 blijkt, slechts geringe wijziging ondergaan, wanneer .; verandert. De waarde

van ik zal waarschijnlijk veel meer veranderen: maar dit laten wij buiten beschou-

wing, daar het bovenstaande slechts een ruwe schatting en oriëntatie bedoelt.

-i In II. p. 4.ji— 1-V> zagen wij, dat bii C6H5F en SOj a' waarschijnlijk een

waarde beeft tusschen 3,2 en 3,6, zoodat de waarden van lik', etc (bij x = 1)

ongeveer 0,7 zullen zijn van de in de $ 11 berekende waarden.
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uitdrukking af te leiden vuur den coëfficiënt b' ;
waarbij dan de

kennis van het vierde en vijfde differentiaalquotient van h naar v

zou noodig zijn.

Maar wel kunnen wij, duur het bepalen van de waarden van n

(of </) bij eenige coëxisteerende phasen dicht bij liet kritische punt,

bij benadering iets Ie welen komen aangaande de richting der /.. g.

rechte middellijn. Want al is de concaviteit der verzadigingskromme

naar boven gekeerd in plaats van naar beneden: de aldus bepaalde

richting der meetkundige plaats '

s
{cl -f d') =/(?m) zal niet veel ver-

schillen van de werkelijke richting. En dat, wijl wij gezien hebben

(zie de label) dat de plaats van het kritische punt, gegeven door de

verhouding vjg-.bk, bij verandering der waarde van x nagenoeg niet

verandert en steeds in de nabijheid van '2,1 blijft, zoudat ook dicht

bij het kritische punt, waar de waarden vuur il en d' tengevolge

der zich veranderende waarde van den coëfficiënt a' met een even

groot bedrag worden vermeerderd, resp. verminderd, toch '/, (^+^')

nagenoeg dezelfde waarde blijft behouden.

Ten einde nu in het geval dat wij beschouwd hebben, de waarden

van (I en d' bij coëxisteerende phasen te vinden, gaan wij als volgt

te werk.

Zooals we hebben gezien, gelden bij coëxisteerende phasen de

vergelijkingen (10) en (12), n.1. (zie lil, p. 614 en 616; voor

1 + «0
is t( gezet)

1 + »

ad a'd' 6 d2— <ï>

,(10)en(12)
2,1— •/</' 8

-- - 2X2,1—s(d+d')m V /
/

ml a'd'

Stelt men weer, evenals in II, p. 450, -=d en —=A'
1 2,1—yd 2,1—y'd'

dan (.uitstaat door deeling dezer Iwee vergelijkingen:

lol — '' — lJ '

)

2X2,1
A—A' d + ,/'

met inachtneming der bovenstaande waaide voor». Daardoor wordt:

hsA+lo°d^)-(hgA
' + ^ï+^) 2,1—— ——

—

zr: s, . (i)
A—A' 4 (d+d')

of ouk,
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logA | l g$ lo,,{\-,.r
t

i)r-l' log A!
,

log ji' — log.(\ 4-*/?) — F
stellende

:

P—F 2,1

A—A' k(d+d')
(4«)

geheel analoog aan (3°} in 11, p. 450. Mei (3= 1. waardoor '2,1 in

.'? en s = />.,: />k in 1 overgaat, gaal n.1. i4"i onmiddellijk over in

log A — log A' 6

A—A' ~
' d+ d'

~

Wij willen nu even den gang der berekening aangeven, b.v. in

hel geval x= l. l'it de dissociatievergelijking (zie I, p. 372, verg. (1°)

berekent men eersl de waarde van H nii de vuur het kritische punl

geldende waarden van |3 en y . Die grootheid O is eigenlijk een tem-

peratuurfunctie, maar wij hebben in 1. p. 380 gezien, dat waar bij

associatie onder den invloed der moleculaire krachten q en y wel =
mogen worden gesteld, 6 als een konstante kan worden beschouwd.

Nu is (zie de tabel, en ook 1, p. 384) bij x = 1 .opdat bij 7\ /—

"

en ii = 0,265 worde

A, = 0,9547 ; rfk — 1,227,

en hieruit vindt men (9 = 43,079; lof 6 = 1,6343.

Neeml men nu voor r/ achtereenvolgens waarden aan vanaf

1,227 naar lagere waarden voor de dampphase, naar hoogere

waarden voor de vloeistofphase 'daar q = (J 4- #) A5 : (w — /;) is) —
zoo vindt men de korrespondeerende waarden van |3 ml

log" _Jl— = 1,6343 — 0,4343*— log 1 " u .... (a)
1 — 13'

Uil

volgt

waardoor

overgaat in

Lh Lb: lk
•Ik -(1 + lh) —r =(1 + &) —

—

rk — l'k 1,1

A&_1,1<^ 1,114 X 1,227

// 1 4&T

"

1,9547
0,6922,

Ai Ai : u*

/— o 2,1?) —

y

0,6992 (l+,i)

2,1 n—y '
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ad a (l+/?):2
011 derhalve voor A = —

, = — = -—; wordt gevonden :

2,1— yd 2, In— y 2,1»— y

Verder volgt uit

.1

2,1 «—y =

V
1,3984

0,6992 (l+/ï)

7>

(*)

in verband met b = b
1

- (1 — /?) Ab, dus y = s

-

— ,v--0,6992(1—(?):

0,6992(1+0)
2,l«=:s — 0,6992(1— £) + ,

<P

en vindt men dus voor J = = 1 : n:

(1- fl

Ai

2,114

1,0317+ 0,6992
(

+
' — (1—£)]

• (c)

daar « = 6, : bh= 1,0317 is. Immers uit bk= b
2
— (1— ,-?/,.) AA volgt

6
a

: 6* = 1 + (1—ft) (AA : />*) = 1 + 0,0453 X 0,6992 = 1,0317.

Daarna berekent men /' uit (zie boven)

P= 2,3026 (log"A + log l,>p—log l°(l+p)) (d)

Zoodoende berekent men bv. de volgende tabel.
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Voor de bepaling der eoëxisteerende phasen heefl men nu slechts

volgens 4" . nl.

P—F 2. LU
1,0317 (é)

A—A' \/,(<1+ d')

l>ij een willekeurig stel eorrespondeerende waarden van /'
. A' en <l'

liet daarbij behoorende stel waarden van /'. .1 en cl te zoeken, opdal

aan (e) worde voldaan.

Daarna kan m worden bepaald uil 10), nl.

o d*— d"

A-A'= -- -,
ö m

waaruil \ olgt

:

0,016 d*-d"
in

8 A—A' (/)

daar wij zagen (zie III. p. 614) dat ter bekorting 6 werd geschreven

voor 6,016.

Zoo vinden wij b.v. «lal niet d' = 0,8578 overeenstem! ongeveer

d-- 1,1230. Wanl dan wordt het eerste lid van {e 1,1030 en het

tweede 1^1028.

Maar wij maken er opmerkzaam op. dat de bepaling der eoëxi-

steerende phasen dicht bij het kritische punl uiterst moeilijk is,

aangezien ook tengevolge van het nagenoeg horizontaal loopen

der verzadigingskromme nabijliggende waarden van <l een bijna

even goede overeeiieeiistemming geven.

Voor /// \ inden we nu verder :

m = 1,0047.

Daar '/,(</+ d') = 0,9904 is, zoo hebben wij:

,('/-t<0-1

1

2,".
in

Nemen wij echter voor d een slechts iets grootere waarde, b.v.

d= 1,1337, waarmede correspondeert A = 1,0905 - waardoor aan

e bijna even goed wordt voldaan dan dooi- bovenstaande waarde

van '/ zoo vindi men

m = 1,0050.

Maar '/,((/+'/' is thans = 0,9957, zoodal

-^——' — 0,9
J —m
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wórdt, in overeenstemming mei helgeen hei experiment ons heeft

geleerd.

Al is «lus de waarde van den coëfficiënt b niet met zekerheid uil

de berekende waarden in de nabijheid van het kritische punt af te

leiden: dit is zeker, dal deze thans grooter is dan hij de ideale

toestandsvergelijking zonder associatie, waar wij de waarde '7.., = 0,4

\ onden.

De waaide 0,9 is ook in overeenstemming niet hel bekende feil.

dat de grerisdi'chthéid hij lage temperaturen ongeveer 3,8 maal de

kritische dichtheid zou bedragen. Hij //<=<> is dus '/, {d-\-d')=
— V s (3,8-fO) = 1,9, zoodat de rechte lijn die dil punt met hel

kritische punl verbindt, lol richtingscoëfficient heeft:

XM ! *> ~
! = 0,9.

1 — m

Willen wij vuur een bepaalde temperatuur (b.v. de kritische) de

isotherme berekenen, zoo hebben wij:

/., 8am 6,016

f\ 2.1 n—y h*

(zie lil, § 8, p.614), of daar (b.v. hij x= l) f\ :/2= 1,007 : 1,004=
= 1,003 is, en - =.1 gesteld werd (zie boven):

2.1 n-Y

1.003e = 8Am — 6,016cf (5)

Aan de boxen berekende tahei welke wij kunnen uitbreiden lol

<l
=0 en '/ = 00) kunnen wij uu, hij achtereenvolgende waarden

van 7, de bijbehoorende waarden van .1 en </ ontleenen" en zoo-

doende gemakkelijk bij een bepaalde waarde van m de achtereen-

volgende waarden van 1,003e berekenen.

Hebben wij zoodoende eens vooral een geiieele isotherm berekend

voor een bepaalde waarde van m, b.v. »i=l, zoo vinden wij uitersl

gemakkelijk alle andere isothermen, door hij de gevonden waarden

van 1,003 i- op te tellen 8A (m' m), wanneer m' de nieuwe geredu-

ceerde temperatuur is.

Maar wij willen thans van dit onderwerp, dal wij nu wel van alle

kanten hebben toegelicht, afstappen in afwachting dal nadere

theoretische onderzoekingen ons in deze iets verder /.uilen brengen.

Clarens, 12 December HUI.



( 790 )

Natuurkunde. De Heer Lohentz biedt eene mededeeling aan

van den Heer L. S. Ornstein: „Opmerking over het verband

der methode van Gibbs, met die run den viriaal en van de

gemiddeldt weglengte, hij </, afleiding van* de toestands-verge-

lijking".

(Mede aangeboden door den Heer H. Kamerlingh Onnes).

Hij de afleiding der toestands-vergelijking met behulp der statistische

mechanica blijkt hel geschikl een functie w in te voeren, die voor

een stelsel van ?j-molekulen mei de middellijn << in een volume V
gedefinieerd kan worden door de 3%-voudige integraal

idx, ..dtn= (o«V« (1)

Hierbij kunnen de middelpunts-coordinaten x
z

... z„ alle deelen der

ruimte V" doorloopen waar

{.>;-.>;f r(.'/,—.'i<? -}-(*, -" -)
s >ö'. • • •

(la)

is.

In mijn proefschrift heb ik aangetoond dal mei behulp van «leze

functie voor den druk gevonden wordt

p = rTlv — n' ' j — «ns
(2)

Hierin is n liet aantal molekulen per volume eenheid en r de

gasconstaiite per molekuul. De functie tu hangt van n en <~> al', l'il

een eenvoudige dimensiebeschouwing volui dal ta een functie van

n o' moet zijn. lu mijn proefschrift heb ik de drie eerste termen van

een reeks ontwikkeling voor deze functie bepaald.

Het verdient nu opmerking dat dezelfde functie ook een rol speelt

als men p volgens de vhïaal-methode bepaalt, en dat zij in de

theorie der gemiddelde weglengte mede optreedt. Hel totale opper-

vlak (\^v afetandsspheren, dat voor een botsing vrij is, en dal door

('i, ai sus door S is voorgesteld, kan n.1. als een functie van o uit-

gedrukt worden. Prof. LORENTZ vestigde er mijne aandacht op dat

een dergelijk verband moei bestaan. Voor de toestands-vergelijking

volgens de viriaal methode vindt men
i/ log •

pv - in- Ta e s = nr 1 ; . . . (6) )

1 4 vu)

]
) Voor de afleiding dezer vergelijking zie men eene in de Arch, Neérl. ver-

schijnende vertaling mijner dissertatie.
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hierbij is van den viriaal der aantrekkende krachten afgezien.

Opdat de vergelijking (2) (waarin nu ook a = geteld moet

worden) en (8) identiek zijn, is noodig dal

d log oj

V dvi ' '
dnS= — 6-n— e

O </n

Deze betrekking is nu gemakkelijk te bewijzen.

De integraal in (1) stel ik door •/ (n. o) voor. Differentieert men

naar a, dan krijgt men

ii/i».«j) dm
-—- - -»K» oj-' ' —

-

0<I Off

en overweegt men dal cu een functie van nö a
is, zoo kan men

hiervoor schrijven

(*/(>< , ö) 'i d Iva u>———= n x(« • ö) - n —-— .

do a c/n

.Men kan nu dit differentiaal-quotiënt ook in hel vrije oppervlak

uitdrukken. Wij zullen daartoe de vermindering van yfn , ö) bepalen,

indien o met 6a toeneemd. Teneinde de verandering d/(«
, a) te bepa-

len, die teweeg wordl gebracht door de oneindig kleine verandering

6a, kan men zich voorstellen dat óf van liet eerste molekuul alleen,

óf van het tweede alleen óf van het derde, enz. de middellijn met

6c> aangroeit. De verandering van yjn , o is dan de som van de

aangroeiingen die deze grootheid in die verschillende gevallen onder-

gaan zou ; dus vinden wij rl/ n . • wanneer wij de aangroeiing in

een van deze gevallen mei n vermenigvuldigen, baal alleen het nAe

molekuul de bedoelde vergrooting ondergaan. Dan moeten wij de

stralen der om de n — 1 eerste beschreven bollen met 6a doen
9.

toenemen ;
dus veranderd q{ii) met

l— Sóo

en daar / />.— 1 , o) hetzelfde blijft, is de gezochte verandering

Hieruil volei

— "/ ("— 1|<J) S<fo.

I

&/ (n. n) = - n x (n— 1, <i) Sin

dus

''"/ ("• o) n.

- = — /(//— l.ól.s' (5)
6a a
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Door combinatie van (4) en (5j vinden wij

/ (//. O) 6 (/ Ion Ui

/ (n— 1, o) <j da

Bedenkl men mi dar. gelijk ik in mijn dissertatie heb aangetoond

</ lag

,

/ (n, ff) "
,/„

jC(«-l,ö) '

is, dan vinden wij

(i (/ log <" 6 </dj ,/nS=- ii ' ./(//) = - I n - ... (0)
ö 'In

'

O il ii

wal juist met de bovenaangegeven waarde overeenstemt.

Ci.Aisns 1

) lieet't aangetoond dat de gemiddelde weglengte gegeven

i- door de formule

Hl Mn)
1= —— ' (7)

s| 2 Si 2

Hierin is II' liet voor de ligging van het middelpunt van een

molekuul vrije gebied in een stelsel van n-molekulen, dus de groot-

heid die wij door g(n) hebben voorgesteld.

De gemiddelde weglengte lu . die men verkrijgt door van de door-

snijding dor afstandsspheren af Ie zien en g(rt) = V te stellen, bedraagt

V I

0_
nxo*\/2~ M.T.ri 2

'

Voerl men nu in
7
') voor

,
de waarde, die uit (6) volgt,- in en

maakt men van de afkorting /„ gebruik dan vindt men

l= (-l*<Al.
'

(8)

\ •! J a lui/ co

dn

Deze uitdrukking kan nu gebruik! worden om de toestandsverge-

lijking in een anderen vorm te brengen. Substitueeren wij n.1. voor

d loq v> .,..,„ i i -i
de waarde die uil iS volgt, dan vmdl men

da

p— 2 7'n
(

1. f - .-rö
:

' n "

)
— ans

.

Heet'l men met één gram-molekuul van hel gas te doen dan is

RT f b I

? + onS = T^+vi
i) R. Clausius. Die kinetische theorie der Gase p. 46—83. Men kan deze formule

ook met behulp der statistische mechanica afleiden.
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waarbij /> de bekende constante van van des Waals is, terwijl

t'X 2 = ii gesteld kan worden, als A het aantal molekulen in hel

gram molekuul voorstelt
; een dergelijke betrekking heeft Kohnstamm])

eveneens afgeleid zonder echter liet verband dal tusschen beschikbaar

volume en vrij oppervlak bestaat streng af te leiden. Hel feil dal

er tusschen deze grootheden een zoo innige samenhang is doel zien

dat elke verdere benadering die men van een der beide kent lol

een verdere benadering der andere leiden kan. Tevens ziel men m. i.

ook dat de methode volgens de statistische mechanica de meest een-

voudige berekening levert daar zij alles tot hel bepalen van een

enkele functie a> terugbreng! die door differentiatie de toestands-

vergelijking oplevert.

Groningt n, Dec. 191 J.

Natuurkunde, De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan Med.

N°. L24è uil hel Natuurkundig Laboratorium te Leiden:

Verder,' proeven met vloeibaar helium, F. [sothermen van

eenatomige gassen enz. IX. Thermische eigenschappen run

helium.

(Aangeboden in de vergadering van 2~> November 1911).

§ 1. Dampspanningen van helium boven het kookpunt. De kritische

druk en de kritische temperatuur van helium. De in Aleded. N°. 123

(Zittg. Versl. Juni L911) beschreven heliumcryostaat maakte hel

mogelijk de bepaling der kritische constanten van helium ter hand

Ie nemen. Deze grootheden experimenteel Ie bepalen was vooral

wenschelijk met hel oog op de beoordeeling van de afwijkingen

van de wel der overeenstemmende toestanden, die bij hel helium

optreden. Zoo was dan ook reeds in 1909 (zie Med. X . 112, Zitt.

Versl. Juni 1909) getracht althans tol een eerste benaderde bepaling

van den kritischen druk te komen. Terwijl in L908 gesehal was.

dat />, niet veel hooger dan 2,3 alm. en '/'< =r 5° K zou zijn, werd

toen experimenteel door expansieproeven gevonden //, = 2,75 atm.

Uil hel volgende schijnt wel te blijken, dat deze bepaling tot

eene te hooge waaide heeft gevoerd. Trouwens dadelijk bij de mede-

deeling er van (Med. N°. 112, L909 was er op gewezen, dat de verrichte

bepaling slechts als eene voorloopige mochl worden beschouwd.

De proeven waren genomen terwijl de temperatuur veranderde. Voor

bepalingen van den kritischen toestand is hel echter wenschelijk dal

men over een cryostaal voor temperaturen in de nabijheid van

'i Kohnstamm. Akad. v. W'.-i .n.-rl i I '.KM p. 948 en p. '.m> 1

.
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Je kritische temperatuur beschikt. Buitendien was er geen roerdèr

in hel buisje binnen hetwelk Iié1 helium in den kritisehen toestand

werd gebracht. De temperatuur schijnt bij de proeven op ver-

schillende hoogte in liet proefbuisje zoo verschillend geweest te

zijn, dat de indruk van hel aanwezig zijn van een meniscus kon

worden gewekt, terwijl toch de druk hooger was dan de thans

gevonden kritische druk. Tevens 'zou dit dan medegebracht hebben,

dal bij expansie lol 2,5 alm. plaatselijk een wolk optrad, zooals

men gewoon is bij den kritisehen toestand te zien. Nadere proeven

moeten nog ophelderen, wal de toedracht der zaak bij deze waar-

nemingen is geweest en waarom zij blijkbaar slechts een bovenste

grens voor den kritisehen druk hebben kunnen opleveren. Onder

de veel gunstiger omstandigheden, waaronder thans kon worden

gewerkt, ui. bij standvastig gehouden temperatuur en niet roerder,

konden dampspanningen tot dichl bij het kritische punt worden

gemeten en in aansluiting daaraan de kritische druk worden bepaald.

Voor 'Jen laatste werd 2.26 atm. gevonden, wat uit den aard der

methode al- een laagste grens moet worden beschouwd. I>ai deze

waarde van de in 1908 geschatte zoo weinig verschilt is aan

toeval toe te schrijven.

De directe bepaling van de kritische temperatuur geschiedde thans

voor het eerst en gaf 7*:

= 5,°3 K. In L90S werd 7/, iets meer dan

b°K. geschat. Omtrent de waarde 1\ — 5.°8 K., die in Med. N°. 119

(Zitg. Versl. Febr. 1911; met de experimenteel in 1909 (Med. N°. 112)

voor pa gevonden waarde uit de dampspanningen beneden hel kook-

punt werd afgeleid, bestond toen reeds aanstonds het vermoeden,

dat /.ij te hoog zou zijn (de reden is nu daarin gevonden, dat de

toen gebruikte waarde van /»;, te hoog was . zoodal dan ook in § "i

derzelfde mededeeling 7/.- — ,(

>, 5 7v werd gesteld

De proeven waren thans als volgt ingericht. In hel heliumglas o,

(zie bijgevoegde plaal fig. I van de lieliumcryostaal van Med. N". 123

(Zitt.-Versl. Juni 1911, op de thans gegeven plaal zijn voor

dezelfde deelen dezelfde letters gebruikt als op de plaat bij die Mede-

deeling), was gedompeld een glazen reservoir, dal van onderen een

dubbelwandig vacuüm glas «, met uitloopspiraal </„ vormt, naar

hoven enkelwandig, >/... doorloop! en in twee nauwe huizen <z, en

a
t

eindigt. Ken van deze, a
t

heeft hoven een zijbuis, die door een

kraan is afgesloten, «, eu a
t

beide zijn aan hel boyeneinde mei

de nader te noemen huizen 0, en />, (/>,„,/>„) samengekit, waar-

door de ruimte van liet reservoir a naar hoven ges-loten wordt.

Bevindt zich vloeibaar helium in liet heliumglas V. zoo zal dit

door ii, ook in de door het vaeuuinglas /* beschermde binnenruimte
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binnendringen, wanneer de kraan a
6
geopend wordt. SJuil men die,

zoo zal bij den gewonen toevoer van warmte door straling, en warmte-

geleiding, zoo noodig aangevuld door JóüLE'sche warmteontwikkeling

in hel constantaan klusje cl, de vloeistof langs n„ uitgedreven worden

en blijft de ruimte verder mei heliumdamp gevuld. Het benedendeel

der ruimte wordt dan tot eene onder het vloeibare helium gedompelde,

door een doorzichtig vacuumglas beschermde cryostaatruimte, de

binnencryostaat, waarvan de temperatuur een weinig boven die van

liet omgevende helium in de buitencryostaat kan worden gebracht.

In de/.e cryostaat voor tempt raturen even boven liet kookpunt van,

helium bevindt zich nu het proefreservoir //, (mei hollen bodem 6, en

twee nauwe huizen, /;.,„ voor de thermometer-capillair, waaraan zij bij

/>,,
r

is vastgesmolten, en b i0 voor ilen roerder, tevens dienende om
langs b„ helium in of uil Ie laten of desnoods hij b4t af te blazen)

dat dient om den kritischen toestand van hel helium waar te nemen.

Er wordt een standvastige en gelijkmatige temperatuur onderhouden

door den roerder b
s , die door hel draadje b. met behulp van een

op den wéekijzeren cylinder b
s
werkenden electromagneet wordt be-

wogen.

De temperatuur van hel helium binnen 1> wordl gemeten meteen

helium-thermometer, waarvan het reservoir H
x

zich binnen hel proef-

reservoir h bevindt. Wij komen op dezen overigens in hoofdzaak als

die van Med. N°. 11!' ingerichten thermometer (zie bijgevoegde Plaat

lig. 3) in eene noot aan het einde dezer § nog terug. De thermometer

capillair gaal door b, en verder door </, naar buiten,

Om hel proefreservoir b mei vloeibaar helium te vullen laat men
langs b it

mei kraan h (flg. 2) zuiver helium onder overdruk er

in toe, terwijl men de binnen-cryostaatruimte met vloeibaar helium

gevuld houdt, door den zich ontwikkelenden damp bij «
6
te laten ont-

wijken. Op den weg van de voorraadbuis mei zuiver helium naar

h doorloop! hel gas een in vloeibare luchl afgekoelde spiraal. De

kraan/' fig. 2) kan de noödige verbinding met een kwikluchtponip

geven. De druk in de voorraadbus wordl op den veermanometer g
afgelezen, die van hel helium in de proefruimte op den open kwik-

manometer M. (Fig. 2 .

Bij de temperaturen weinig boxen het kookpunt werd een stand-

vastige temperatuur in hel proefreservoir verkregen door het kraantje

/ een weinig te openen, zoodal regelmatig een kleine hoeveelheid

gas uitstroomde. De vloeistof in b koelt zich daarbij door verdamping

af en hel ontwijken van gas werd zoo geregeld, dat de temperatuur,

terwijl geroerd werd, constant bleef. Hel drukverschil dal hei stroomen

veroorzaak! werd verwaarloosd. Bij hel roeren verdeelde de vloeistof
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zich lol eene emulsie als van olieachtige vloeistofbolletjes. In < Ie

nabijheid van de kritische temperatuur kreeg deze emulsie van

vloeistof in damp hel voorkomen van ren melkachtige wolk. Her-

haaldelijk liet men ondel' de meting den roerder even stoppen om
te zien, op welke hoogte in hel reservoir de meniscus van de zich

weder vereenigende vloeistof störid.

De bepaling der dampspanningen tol bij 5°. J 5 K ging op de z wen

geschetste wijze volkomen regelmatig. Van toen af werd het moeilijk

om eene temperatuurbepaling ie voltooien in den korten tijd, waarin de

vloeistolmeniscus len gevolge van hel ontwijken van damp den bodem
bereikte. De kraan werd toen gesloten en de regeling van de tem-

peratuur bereikl door een stroom door den verwarmingsdraad il te

laten gaan en tegelijk gas bij a 5
ie laten ontwijken, zoodal de proef-

buis door de daar langs sfroomende koudere dampen van liet in de

binnencryostaatruimte verdampende helium wordt afgekoeld. Op
deze wijze weiden dampspanuingsbepalingen tut zeer nabij de

kritische temperatuur verricht. Nog iets, doch niel meetbaar hooger

dan de hóogsle daarbij bereikte temperaturen was nog juist een

melkachtige wolk waar te nemen, die den roerder in zijne beweging

volgde. En nog iels doch evenmin meetbaar hooger Meel' het proef-

reservoir helder. Veel gevoeliger dan de temperatuur werd de druk

aangewezen. Tol op oen enkele centimeter na nauwkeurig kon

worden aangegeven bij welken druk de overgang van het eene

verschijnsel in het andere plaats greep. De temperatuurverandering,

die mei deze geringe drukverandering overeen komt, is nog vrij

wal geringer dan die, welke juist niet meer gemeten kon worden. De

kritische druk werd gelijk gesteld aan <\n\ druk waarbij de zooeven

genoemde overgang werd waargenomen. De wijze waarop hij

genaderd is, maakt, gelijk boven opgemerkt, dal de gevonden

waarde als benedenste grens er van moet worden beschouwd. De

werkelijke waarde zal echter slechts weinig grooter kunnen zijn.

Wij mogen dus (zie Tabel) aannemen 7'; = 5°, 25 K ///. = 2.26 alm.

Wat de thermometrische bepalingen met den heliumthermometer

van constant volume l
) betreft, voor welke ik, evenals voor verdere

]
) De gewijzigde heliumthermometer voor zeer lage temperatuur is opPl. Ifig. 3

afgebeeld. De figuur dienl vergeleken Ie worden met PI. I. tig. 1 vanMed N°. 11'.',

waar dezelfde letters gebruikt zijn voor de zelfde dei len. Deelen die een wijziging

hebben ondergaan zijn op de nieuwe figuur door accenten onderscheiden. Ter ver-

mijding van il'
1 ontwikkeling van dampen uil kitplaatsen en van metaalcapillairen

daar waar voor controleproeven een boog luchtledig blijvend gewenscht was, zijn

de stalen blokjes met afleesspitseii f en fa binnen de glazen -buizen gebracht en

met zoo weinigmogelijk lak aan de wanden vastgehecht. Om bel schadelijk volume te

verkleinen is e' naar boven afgerond. De verbinding van de instehuimte met de
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hulp, weder gaarne mijn dank aan Dr. C. Dorsman betuig, is op te

merken, dat zij thans verricht werden bij een nulpuntsdruk van

300 mm. Deze is ongeveer liet dubbele van den nulpuntsdruk bij de

bepalingen van Med. N". 119. Hij andere bepalingen was de nul-

puntsdruk (5(57 mm., bij die in 1908 nagenoeg 15 atm. Uit de

overeenstemming der bepalingen van het kookpunt van helium

onder verschillende omstandigheden verricht, meen ik te mogen
besluiten, dat dit kookpunt, thans op 4.°26 K of beter, afgerond, op
4°,25 K te stellen, nauwkeuriger dan tot op 0°.1 bekend is. Diezelfde

nauwkeurigheid zal ook aan de kritische temperatuur van hel

helium mogen worden toegeschreven.

De thermometrie bij deze lage temperaturen moet echter nog af-

zonderlijk worden bestudeerd. In 't bijzonder moet nog worden na-

gegaan welke correctie is aantebrengen wegens den invloed, die,

gelijk uit de onderzoekingen van Ivnudsen blijkt, de gemiddelde

weglengte der gasmoleeulen boven in de thermometer capillair op de

drukbepaling kan krijgen. Immers het kan voorkomen, dat die weg-

TABEL I.
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lengte niet meer togen de wijdte van de capillair mag worden

verwaarloosd.

De uitkomsten zijn (p uitgedrukt in atmosferen) (zie tabel p. 797)

§ 2. Waarde run eenige thermische grootheden bij helium. .

In Med. No. 119 werd voor de grootheid

/

w in de dampspaimings-

formule van van der Waals een in 't oog vallend lage waarde afge-

leid nl. 1.2 (voor BRiGGi'sche logarithmen). Zij werd gevonden met

behulp van de helling van de raaklijn, die aan de kromme, welke

lap als functie van - voorstelt, in hei kookpunt getrokken wordt en

van de toen nog voor />/. aangenomen waarde 2,75 alm.

Maken wij gebruik van de thans gevonden waarde van pk - zoo

geeft de raaklijn aan de kromme bij hel kookpunt voor BRiGG'sche

logarithmen ƒ„ =1,3. Het groote verschil met de gewone waarde

van fw blijft bestaan. Maar de thans medegedeelde metingen hebben

de belangrijke eigenschap aan het licht gebracht, dat ƒ„. boven het

kookpunt sterk toeneemt. Trekt men de raaklijn in het kritische

punt, dan wordt voor BRiGG'sche logarithmen /wjt=1.95 gevonden

afgerond uit 1.94). Deze waarde van /„/, is nu wel kleiner dan

die van eenige andere stof, doch let men op de voortgaande ver-

vorming tier toestandsvergelijking wanneer men van stollen met

hoogere kritische temperatuur tot zulke met steeds lagere overgaat,

zoo sluit zij zich vrij wel aan bij de andere (laagste 2,2).

Van de kritische grootheden is nu alleen nog Vk niet direct waar

genomen, men mag echter voorshands aannemen, dat de waarde er

van op de in Meel. No. 119 gevolgde wijze met voldoende nauw-

keurigheid kan worden afgeleid uit de waargenomen dichtheden van

vloeistof en verzadigden damp. Dit geeft Q/,i = 0,066 en v^d =0,00271.

Met de nieuwe kennis omtrent ƒ„•/„ en verbeterde gegevens omtrent

pit en Tk wordt nu, bij benadering althans, in tegenstelling met

wat vroeger door mij afgeleid was, de door van der Waals uitge-

sproken verwachting bevestigd, dat het door hem afgeleide verband

tusschen de kritische grootheden ook bij helium zou worden gevon-
' RTk

den. Immers het kritisch viriaalquotient - - = A
4

wordt 3,13 (ar-
ptv k

gon 3,283 (zie Meded. No. 120) ) waaruit voor den kritischen damp-

spanningscoefficienl (

coex'

) = K
c

met de betrekkingen van v\n
\P dT J k

64
der Waals 7v = — {K

e
— 1) volgt 5,13, zoodat voor Bumo'sche

UI
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logarithmen ƒ„/, = 2,2, terwijl gevonden is ƒ„.*= 1,95. De overblijvende

afwijking is niet groot, waarbij nog in 't oog dient te worden ge-

houden, dat de thans gevonden waarde van pk een benedenste grens

is en ltij een hoogere waarde van />*. aan de betrekking beter vol-

daan wordt. Wij mogen daaruit afleiden, dat de schijnassociatie

bij helium bij de kritische temperatuur nog door ongeveer dezelfde

wetten beheerscht wordt als bij de gewone normale stoffen.

De groote afwijking van het helium van de normale stollen

treedt bij lagere gereduceerde temperaturen op, en uit zich in het

opvallend kleiner worden van /bij lagere gereduceerde temperaturen,

waar ook de vloeistofdichtheid een maximum bereikt. Deze afwijking

kan het gevolg daarvan zijn, dat bij zeer lage temperaturen de

afstand van het absolute nulpunt op andere wijze van invloed wordt

als met de gewone waarden van de gereduceerde temperatuur

overeenkomt, omdat de vloeistoftoestand van het helium veel dichter

dan eenige stof bij het absolute nulpunt ligt.

Natuurkunde. — De Heer Kameklingh Oxnes biedt aan Mede-

deeling N°. 124c uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden:

,, Verdere proeven met vloeibaar helium". G. Over den galva-

nischen toeerstand van zuivere metalen en;. VI De sprong bij

het verdwijnen van den weerstand van kwik.

(Aangeboden in de vergadering van 25 November 1911).

$ 1. Inleiding. In Meded. no. 1226, (Zitting Versl. Mei 1911)

werd reeds vermeld, dat vermindering van den weerstand bij het

dalen van de temperatuur juist voor het verdwijnen van den weer-

stand sneller plaats grijpt, dan de formule, die in Med. no- 119

(Zitt. Versl. Fébr. 1911) afgeleid werd, aangeeft. Dit verschijnsel is

in het volgende nader onderzocht.

§ 2. Inrichting van den weerstand. In Meded. no. 123 (Zitt. Versl.

Juni 1911) waarin de cryostaat beschreven werd, die veroorlooft

weerstanden door roeren van het bad op overal gelijke en scherp

te bepalen temperatuur te brengen, is reeds vermeld, dat de metingen

omtrent den weerstand van vast kwik bij uiterst lage temperaturen

zijn herhaald met een kwikweerstand, waarbij ook de toeleidings-

draden van kwik waren. Een met zoodanige toeleidingsdraden voor-

ziene weerstand in vloeibaar helium te dompelen was eveneens eerst

mogelijk geworden doordat het gelukte meergemelden cryostaat te

construeeren.

52*
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De kwik weerstand met een deel der toeleidingsdraden is afgebeeld op

bijgaande 1'laat welke samen met de Plaat van Med. N°. 1 23 dient te

worden beschouwd, en schematisch voorgesteld in tig. 1. Zeven U vor-

mige glazen buisjes van ongeveer 0.005 mm2 doorsnede zijn boven ver-

bonden door niet geheel met kwik gevulde van boven gesloten hoofdjes,

zoodat het kwik bij bevriezen en ontdooien gelegenheid heeft in te

krimpen of uil te zetten zonder dat het glas springt of de door de

7 U huisjes gevormde kwikdraad verbroken wordt. Aan de hoofdjes

/>„ en b s
zijn twee toeleidingsbuizen ////, en Hg, en Hg, en Hg

4

met kwik, die bij bevriezing 4 toeleidingsdraden van vast kwik

vormen, bevestigd (waai van het benedenste deel door Hg 10 , HgiQi

Ni/,,, Hg AI)
aangegeven); aan het hoofdje b

A
een enkele Hg

h
(waarvan

hel benedenste deel Hg iQ). De stroom wordt door b en &
8

toe- en weggeleid door de buizen Hg
x , Hg

A
; de buizen Hg

h
en

llg
%
kunnen evenzöo daartoe dienen of wel om het spanningsverschil

tusschen de beide einden van den kwikdraad te nieten. De met kwik

gevulde buis Hg
s

kan dienen voor spanningsbepaling op het punt

ter plaatse van b t
. De buizen, die in fig. 1 in een plat vlak ontwik-

keld geteekend zijn, werden, om minder ruimte in den cryostaat in

ti' nemen en daar naast hel pompje Sb plaats te kunnen vinden,

samengedrongen op de in fig. 2 aangegeven wijze. De plaatsing in

don cryostaat is na te gaan iu liii'. 4, die overigens dezelfde letters

heeft als op de Plaat bij Med. N° 123 gebruikt zijn). Boven het deksel

Sbj komen de toeleidingsbuizen uit op de wijze die in fig. 3 nader

perspectivisch is voorgesteld. Zij eindigen dan eveneens in uitzettings-

hoofdjes, terwijl in de omgebogen zijstukken de platinadraden Hg
x

',

//'/.', Hg
s
', H(/

4

' Hg 6

' zijn ingesmollen, die met de meettoestellen ver-

bonden worden. De toestel werd gevuld met kwik, dat in het lucht-

ledige overgedistilleerd was bij eene temperatuur van 60° C. tot

70° C, terwijl het afgekoelde gedeelte van den distilleertoestel in

vloeibare lucht gedompeld was.

§ 3. Uitkomst der metingen. De verbindingsplaatsen van de platina-

draden met de koperen toeleidingsdraden naar de meettoestellen wer-

den zooveel mogelijk beschermd tegen temperatuurverschil. De kwik*

weerstand met kwiktoeleidingsdraden zelf bleek echter, niettegen-

staande de aan het vullen met geheel zuiver kwik besteede zorg,

toen hij in vloeibaar helium dompelde de bron van een aanzienlijke

thermoelectrische kracht te zijn. De grootte daarvan was niet veel

anders toen de weerstand inplaats van in vloeibaar helium in vloei-

bare lucht of in vloeibare waterstof gedompeld werd. Wij mogen dus

aannemen dat zij voornamelijk verband houdt met verschijnselen in



( 80J )

de nabijheid van den overgang van vast in vloeibaar kwik. Het

onderzoek van de juiste toedracht der zaak weid verder vóorloopig

ter zijde gelaten en de thermokrachi bij de nietingen gecompenseerd

door een tegengestelde electromotorische kracht. Wegens de aanzien-

lijke waarde ervan (bij een paar beenen zelfs ongeveer 0,5 millivolt)

kon dus alleen van de corapensatiemelhode niet omkeering van den

hoofdstroom, die door /ƒ</, en Hg t
ging, gebruik gemaakt worden,

en moest uit de verschillen dor uitslagen door ijking van den galvano-

meter in den aan Hg^ en //</, aangesloten keten de weerstand van

den kwikdraad worden opgemaakt.

In bijgaande figuur zijn de gevonden weerstanden grafisch voorgesteld-.
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het kraantje Eak
3

de verbinding met <\en liquefactor afsluit). De

overdruk werd op een oliemanometer gemeten, die verbonden was

aan 5,. Uit deze metingen mag men besluiten tot het gewone ver-

loop der geleidelijke vermindering in de snelheid van daling (ongeveer

volgens de formule van Med. X". 110) van af hel smeltpunt van

waterstof tot in de nabijheid van hel kookpunt van helium. Een

weinig daarboven en een weinig daarbeneden van 4°,20 K. lot

4 .21 K. wordt hel nog duidelijk gevonden (zie figuur). Maar tusschen

4°,2t K. en 4°,19 K- daalt de weerstand snel tot hij bij 4°, 1!) Iv.

verdwenen is. (Hierbij werd voor de temperatuurbepaling uitgegaan

van 4°,25 K. als kookpunt van helium).

Bij de discussie, in het „Conseil Solvay" te Brussel (2 Nov. 19JJ)

naar aanleiding van de mededeeling dezer uitkomsten gevoerd, werd

door den Heer Langevin de vraag opgeworpen of ook andere eigen-

schappen van de slof een sprong vertoonen, zooals het geval zou zijn,

wanneer hel kwik bij 4°,20 K. eene modificatie onderging. Metingen,

die daarover beslissen moeten, waren natuurlijk wel terstond na de

waarneming van hel verschijnsel ontworpen, maar zij zijn nog niet

verricht. Het zou echter wel mogelijk zijn, dat, zoo er eene nieuwe

modificatie ontstaat, deze zich van hel kwik bij hoogere temperaturen

voornamelijk daardoor onderscheidt, dat het trillingsgetal der vibra-

toren in ^L'\i nieuwen toestand grooler is geworden en hierdoor het

geleidingsvennogen van het kwik in dien nieuwen toestand tot de

uiterste groote waarden stijgt, die het beneden 4°, 19 K. vertoont.

§ 4. De beweging der electriciteit in kwik beneden 4,°] 9 K.

Het lag voor de hand te beproeven, zooals ook bij de vroegere

proeven geschied is, een bovenste grens voor den aan het kwik toe

te schrijven weerstand, wanneer deze, zooals bij 3,°5 K reeds het

geval is, praktisch nul geworden is, Ie zoeken, door een stroom, van

betrekkelijk groote waarde door den weerstand te zenden. De bijzonder-

heden, die zich dan voordoen, maken het wenschelijk ze eerst bij een

gewijzigde inrichting van de proef na te gaan alvorens daarover

verder uit te wijden.

Natuurkunde. De Heer Kamkrlingh Onnes biedt aan Mede-

deeling N°. 124J uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden:

Verdere proeven met vloeibaar helium. H. Over den galvani-

sclien weerstand run zuivere metalen enz. VII. De beweging

der electriciteit door kwik beneden 4.°J9 A".

(Wordt in het volgende verslag opgenomen).
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Natuurkunde. De Heer Kamkrlingh Onnes biedl aan Mededee-

ling No. l'24a uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden.

II. Kamkrlingh Onnes en Albert Perrier. Onderzoekingen

over magnetisme IV. Over paramagnetisme bij zeer lage tem-

peraturen.

(Aangeboden in de Zitting van ~2o November 1911).

§ 1. Vaste zuurstof. l!ij liet voortzetten van onze proeven volgens

de methode van aan trekking hebben wij bevestigd gevonden wat wij

reeds in de vorige Mededeling (Mei 19J1 vermoedden, nl. dat de

susceptibiliteit van zuurstot bij de temperaturen van vloeibare water-

. stof een geheel andere wet volgt dan die van Curie, waaraan zij bij

de gewone temperaturen gehoorzaamt. De susceptibiliteit toch blijft

nagenoeg dezelfde wanneer men van hei kookpunt van waterstof

tot het stollingspunt afdaalt. Wij hebben zelfs duidelijke aanwijzingen

er van gevonden, dat de susceptibiliteit na eerst constant te zijn ge-

worden bij het verder dalen van de temperatuur gaat afnemen.

De zuurstof bevond zich bij onze proeven in een gesloten dik-

wandigé aan het beneden einde nauwere glazen buis. Bij de ge-

wone temperatuur kwam het gas in de buis op een druk van onge-

veer 55 atmoteeren. De buis was in den toestel opgehangen, en werd

daarin in evenwicht gehouden op dergelijke wijze als de buisjes met

poedervormige stoffen. Hij dompelde geheel zooals deze buisjes in het vat,

waarin het bad van vloeibaar gemaakt gas werd geschonken. Het

benedeneinde van de buis werd bij de proeven langzaam afgekoeld

door vloeibare waterstof druppelsgewijs in het tot opnemen van het

bad bestemde vacuumglas te brengen. De zuurstof bevroor dan tot

een nagenoeg cilindervormig stukje, dat het benedeneinde van de buis

vulde. Om de metingen te kunnen verrichten werd dit cylindertje

op die plaats in het magnetisch veld gebracht waar de aantrekking-

het sterkst was. De wegens het glas aan te brengen correctie, die

bij deze zeer lage temperaturen vrij belangrijk was, werd door een

controle proef met de luchtledige buis bepaald. Wij vonden voor de

specifische susceptibiliteit (zie tabel p. 810).

De correcties, die aan deze cijfers nog moeten worden aangebracht,

zijn slechts onbeduidend (ongeveer 1%)- A en B van de tabel hebben

betrekking op twee verschillende proeven [verschillende bevriezingen).

Het verschil tusschen de absolute waarden in de kolommen A en B
kan worden verklaard doordat het nagenoeg cylindrische blokje vaste

zuurstof (11 mm. lang en 4 mm. dik) in beide gevallen niet nauw-
keurig dezelfde lengte heefl gehad. Waar het op aankomt is ook
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TABEL I.
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Op deze wijze kan hef toeval eene rol in de uitkomsten gaan spelen.

Eene aanduiding om in deze richting de verklaring te zoeken, kregen

wij reeds, door groote verschillen, die wij bij de herhaling van de

metingen met de methode van het koppel vonden, wanneer de

bevriezing op verschillende wijze geschiedde. Terwijl wij eerst gemeend

hebben, dat de door ons bij de methode van het koppel gevolgde

wijze de meest geschikte was en daarbij alleen gelet hebben op de

noodzakelijkheid om een geheele vulling van het ellipsoid te verkrijgen,

schijnt zij, naar hetgeen wij nu weten, veeleer het nadeel te hebben

van een bepaalde aaneensluiting van kristallen langs de wanden te

bevorderen, die een magnetokristallijn koppel geeft, hetwelk het

ontmagnetiseerend koppel overtreft.

Men kan er zich gemakkelijk rekenschap van geven, dat de

krachten, die bij onze laatste proeven in een niet homogeen veld

worden uitgeoefend (altijd bij kleine waarden der susceptibiliteit)

veel minder afhankelijk van het aaneensluiten der kristallen zijn,

dan de koppels, die bij onze vorige proeven door een homogeen veld

worden uitgeoefend. Anderzijds voeren zoowel de waarnemingen bij

het smelten als de overeenstemming der uitkomsten omtrent de sus-

ceptibiliteit bij drie opeenvolgende bevriezingen bij toepassing van

de aantrekkingsmethode ons eveneens tot het besluit, dat onze laatste

uitkomsten, wat de absolute waarde betreft, boven de vroegere te

verkiezen zijn.

Wat betreft de verandering van de susceptibiliteit van 20° K tot

J4°/v zijn de uitkomsten met het ellipsoid niet in tegenspraak met

die van de aantrekkingsmethode, wanneer men a posteriori eene

correctie voor het glas van het ellipsoid aanbrengt. Om over dezen

invloed van het glas te kunnen oordeelen geven wij in de volgende

tabel de susceptibiliteit en de specifieke susceptibiliteit er van volgens

de waarnemingen bij de attractiemethode.

TABEL II.

Glas.
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De absolute waarden zijn slechts ruwe benaderingen, omdat de

vorm van de glazen buis zeer samengesteld was, maar deze onzeker-

heid heeft geen invloed op de bij de zuurstof bij de toepassing der

attractiemethode aangebrachte correctie, omdat deze in haar geheel op

zich zelf werd bepaald.

§ 2. Watervrij ferrosulfaat. Eene duidelijke toename van de

susceptibiliteit bij hoogere en afiuxme bij lagere temperaturen, wanneer

in het eene en het andere geval de temperatuur afneemt, hebben

wij gevonden bij nagenoeg watervrij ferrosulfaat. Zeer tot onzen

spijt moeten wij om dezelfde reden als in § 1 genoemd verdere

voortzetting van deze proeven eenigen tijd uitstellen. In 't bijzonder

hadden wij gaarne proeven in een bad van vloeibare stikstof ver-

richt ten einde beter vast te stellen bij welke temperatuur het

maximum van susceptibiliteit optreedt waarop onze proeven duidelijk

wijzen. Dat dit laatste het geval is blijkt uit Tabel III, waarin wij

de uitkomsten samenvatten. Die bij 143°. I K en 170°.6 K zijn

met behulp van een had van vloeibaar ethyleen verkregen.

TABEL III.

Nagenoeg watervrij ferrosulfaat.
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§ 3. Gevolgtrekkingen Wanneer wij nu niet de nieuwe gegevens

over de zuurstof en liet watervrije ferrosulfaat onze redeneering in

§ 3 van Meded. no. 123 aanvullen, dan komen wij tot het besluit,

dat er voor elke paramagnetische stof' een gebied van hoogere tempe-

raturen is, voor hetwelk de afwijkingen van de wet van Curie

slechts onbeteekenend zijn. terwijl bij het dalen in temperatuur de

afwijkingen langzamerhand toenemen en eindelijk zoozeer, dat een

maximum bereikt wordt en bij nog verdere daling de susceptibili-

teii in plaats van toe te nemen gaat verminderen om bij het absolute

nulpunt nul te worden. Deze generalisatie maakt de onderstelling

aannemelijk, dat er wat hel paramagnetisme betreft overeenstemmende

(absolute) temperaturen bestaan (temperaturen bij welke de afwij-

kingen van de wet van Curie dezelfde zijn) en die voor elke stof

evenredig gesteld moeten worden aan een bepaalde (absolute) tempe-

tiiur, eigen aan deze stof, de temperatuur rui de maximum specifieke

susceptibiliteit van deze stof. Voor gekristalliseerd gadoliniumsulfaat

zou deze temperatuur dan zeer laag gelegen zijn, voor zuurstof niet

ver beneden liet kookpunt van waterstof en voor watervrij ferrosul-

faat duidelijk boven de laatste temperatuur. Mocht deze generalisatie

(voor bepaalde klassen van stoffen) bevestigd worden dan zou er

eene algemeene wet uit volgen, van welke men zich zou kunnen

bedienen wanneer men voor de vaste stoffen (van die klassen) het

aantal magnetonen in het molecuul wil berekenen.

Scheikunde. — De Heer Holleman biedt eene mededeeling aan

namens den Heer H. Vermeulen : „Over eeniga trinitro-ani-

solen".

(Mede aangeboden door den Heer Hoogewerff.)

Zooals bekend is geven de dinitroanisolen met de nitrogroepen op

de plaatsen 2.4 en 2.6 bij nitratie methvlpikraat. Ook de andere

dinitroanisolen geven bij inwerking van een mengsel van salpeter-

zuur, S.g. J.5, en geconcentreerd zwavelzuur gemakkelijk trinitro-

verbindingen.

Het 2.3-dinitroanisol wordt door dit zuurniengsel kwantitatief om-

gezet in het 2.3.4 trinitroanisol, een verbinding, die uit alkohol kris-

talliseert in witte blaadjes, smeltend bij 155°, en reeds werd beschre-

ven door Meldola ') en door Blanks.ma 3

)

De nitratie van het 3.6-dinitroanisol levert uitsluitend een trinitro-

derivaat, dat uit alkohol in lichtgele kristallen wordt verkregen, die

') Journ. Ghem. Soc. 81, 993.
2
) Ghem. Weekbl. 6, 83.
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bij 106—107° smelten. Dit is liet 3.4.6-trinitroanisol, dat ik in de

literatuur niet vernield vond.

De struktuur dezer stof blijkt uit haar vorming bij de nitratie van

3.4-dinitroanisol. Uil 5 gram dezer dinitroverbinding werd n.1. ver-

kregen 6' gram nitratieprodukt, waaruit door kristal lisatie uit alkohol

of benzo! - gram 2.3.4-trinitroanisol kon worden afgezonderd naast

4 1

, gram van het isomeer 3.4.6.

Evenals het 3.4-dinitroanisol geeft ook de isomere 3.5-verbinding

bij inwerking van salpeterzuur-zwavelzuur een mengsel van twee

trinitroanisolen. Als hoofdprodukl ontstaat de 2.3.5-trinitroverbinding,

smeltend bij lu4°, M daarnaasl nou een zeer kleine hoeveelheid van

een stof, smeltend bij 119—120°, die, blijkens analyse, eveneens een

trinitroanisol moet zijn. Dit kan alleen het tot dusver onbekende

3.4.5-derivaat zijn.

De nieuw intredende groep komt dus bij deze nitraties uitsluitend

op ortho- of para-plaats ten opzichte van ( »C'H S . Dit is in overeen-

stemming met wat Holleman heeft afgeleid, dat nl. de snelheid der

substitutie onder den invloed van 00H
a

veel grooter is dan die onder

den invloed van NO,.

Behandelt men de trinitroanisolen met een oplossing van natrium-

niethylaat in metb.ylalkoh.ol, dan blijkt, dat alléén in die verbin-

dingen, waarin twee nitrogroepen op orthoplaatsen ten opzichte van

elkaar voorkomen, gemakkelijk een dier groepen door OCH, wordt

vervangen. In het 2.3.4-trinitfoanisol wordt de nitrogroep op 3 ver-

vangen ; het 3.4.6-isomeer geeft den 4.6-dinitrodimethylaether van

resorcien. Snip 157°, identiek niet het nitratieprodukt van 4-nitro-

resorciendiniethylaether, terwijl in het 2.3.5-trinitroanisol eveneens

wordt gesubstitueerd die groep, welke ten opzichte van de beide

andere nitrogroepen op o- en p-plaats staat, onder vorming van

2.5-dinitroveratrol.

Ook het 3.4.5-trinitroanisol wordt gemakkelijk aangetast onder vor-

ming van den 4.5-dinitroresoreiendimethylaether, Snip 131°. 2

)

Kookt men echter methylpikraat met een oplossing van natrium-

methylaat, dan wordt natriumpikraat gevormd; substitutie van JSJO^

heeft niet plaats.

In overeenstemming hiermee is het reeds vroeger vermelde gedrag

der dinitroanisolen *) : de verbindingen met nitrogroepen op meta-

plaatsen t. o. v. elkander geven mei natriummethylaat geen dimethoxy-

nitrobenzolen, terwijl in de andere isomeren gemakkelijk één X ( >,

wordt gesubstitueerd. Assen, December ÏV11.

i) Vergelijk Blanksma. R 23, 111.

-I Vergelijk Blanksma. R 27, 255.

») R 25, 22.
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Physiologie. De Heer Hamburger biedl een raededeeling aan

van' den Heer Dr. Charles Fleig, (Montpellier) Lauréat de

1'Institut el do 1'Académie de médecine de Paris. „Sur la

nocuitc comparée des solutions acides concentreer et diluées

d'arsénobenzoï. - - La dilution en thérapeutique intraveineuse."

(Wordt in het volgende Verslag opgenomen.)

Natuurkunde. - De Heer Van der Waals biedt eene mededeeling

aan van de Heeren Pu. Kohnstamm en L. S. Ornstein :

„Het warmtetheorema van Nernst en de chemische feiten"

.

(Wordt in liet volgende Verslag opgenomen.)

Voor de boekerij worden de volgende werken aangeboden:

J. door den Heer II. Haoa, de dissertatie van den Heer E.

Oosterhuis, getiteld: „Over het Peltiereffect en de thermoketen ijzer-

kwikzilver"

.

'2. dooi' den Heer H. Zwaardemaker een exemplaar van zijn

.,Leerboek der 'physiologie", Deel II, stuk 2.

3. door den Heer S. Hoogeweref, een exemplaar van het werk

van den Heer H. C. Prinsen Geerligs, getiteld : „Handboek ten

dienste run de suikerriet-cultuur en de rietsuiker-fabricage <>/> Java".

Deel III. 2 e herziene druk.

De vergadering wordt gesloten.

(16 Januari, 1912).
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Ingekomen zijn :

1°. Bericht van den Heer P, Zeeman dat hij verhinderd is de ver-

gadering liij te wonen.

2°. Missive van Zijne Exc. den Minister v;in Buitenlandsche Zaken

d.d. 23 Januari J912, waarbij de Minister doet toekomen twee

exemplaren van eene brochure, getiteld: "The occurrence of Uranium

radio-active) ores and other rare nietals and minerals in South-

A ust ra 1 ia".

Ter kennisneming voor de leden beschikbaar gesteld.

3°. Uitnoot&jging namens de „Royal Society" te Londen tot bij-

woning van het feestelijk herdenken van het 250-jarig bestaan van

dal Genootschap op 16" Juli a.s.

De Voorzitter verzoekt de Heeren M. W. Beijerinck, P. Zeeman

en A. F. Holi.eman een schriftelijken gelukwensch op te stellen en

vraagt ut' de leden, die bereid mochten zijn de Akademie te ver-

tegenwoordigen, daarvan tijdig mededeeling willen doen aan het

Bestuur.

4°. Circulaire van het Bestuur der „Königlich Preussische Akademie

der Wissenschaften" te Berlijn, waarin mededeeling gedaan wordt van

het voornemen dezer Akademie om op de agenda der te St. Petersburg

in L913 te honden algemeene vergadering der Internationale Associatie

der Akademiën de volgende vraag te brengen: „in welcher Weise

eine internationale Fördering der Vulkanforschung zustande kommen

könnte und welke Organisation zu diesem Behuf zu schaffen sei".

De Voorzitter verzoekt de Heeren G. A. F. Molengraaf*1 en

K. Martin daaromtrent de Afdeeling van advies te willen dienen.

5°. Uitnoodiging namens de „Academy ot' natura! sciences of

Philadelphia" tot bijwoning der feestelijke herdenking van het 100-jarig

beslaan van dal Genootschap op 19—21 Maart a.s.

De Voorzitter verzoek! de Heeren Hugo de Vries en A. A. W.
Hcbrecht een schriftelijken gelukwensch op te stellen en vraagl of

de leden, die bereid mochten zijn de Akademie Ie vertegenwoordigen,

daarvan tijdig mededeeling willen doen aan het Bestuur.

Voorts is ingekomen van den Heer Dr. A. Geyl te Leiden het

manuseri pt van het eerste Jaarverslag, door hem uitgebracht aan de

Commissie van Toezicht uit de Kon. Akademie omtrent zijne werk-

zaamheid op *t gebied der medische historie in archieven, bibliotheken

en andere verzamelingen. Een aantal overdrnkjes der door hem in

dat tijdvak gedane publicaties op dit gebied zijn hierbij gevoegd.

Wordt gesteld in handen der leden van de Commissie van Toezicht.
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Physiologie. De Heer Hamburger biedt een raededeeling aan

van cfeo Heer Dr. Charles Fleig (Montpellierh Lauréat de

1'Institnt et de 1'Académie de médecine de Paris. „Sur la

nocuiU compare'e des solutions acides concentreer et dïluées

d'arsénobenzol. - Lu dilution cu thêrapeutique intraveineuse."

(Mede aangeboden door den Heer Cl. Eykman).

(Aangeboden in de vergadering van 30 December 1911).

J'ai signalé, 1'année dernière, que si quelques auteurs,, en parti-

culier K. Alt, K. Taege, R. Duhot, C. Fraenkel et C. Grouven,

avaient employé les solutions acides de 606 en injections intramus-

culaires ou mème intraveineuses (pour les abandonner aussitot dans

ce dernier cas}, aucun alors n'avait utilisé pour l'injection intravei-

neuse la solulion acide diluée et, a la suite de résultats eliniques et

expériraentaux qui m'y autorisaient, j'ai préconisé, Ie premier, la

methode des injections intraveineuses acides a forte dilution. La pré-

paration de la solution est extrèmement siiuple : il suffit de dissoudrè

0,50 gr. a 0,60 gr. de 606 dans 350 a 500 cc. de serum artificiel

a 7 p. 1000, qu'on peut, ainsi que je 1'ai proposé eneore, remplacer

avec avantage, dans les eas notamraent de rétention chlorurée pos-

sible, par un volume égal de serum achloruré glucose isotonique ou

para-isotonique (glucose a 40—47 p. 1000). L'injection elle-même se

fait aussi simplement qu'une injection ordinaire de serum artificiel.

Au point de vue thêrapeutique, la methode est extrèmement active

(Ki.eig, Duhot) ; d'aprës Duhot et d'autres, elle aurait mème une

activité thêrapeutique tres supérieure a celle de la methode alcaline.

J'ai tres nettement précisé que Vinnocuité de l'injection était fonction

de la forte dilution et j'ai rattaché les accidents observés |»as les

auteurs après l'injection intraveineuse acide a la trop forte concen-

tration des solutions employees. Ces accidents, caractérisés avant tont

par de la congestion céphalique, de la dyspnée, un sentiment profond

d'angoisse, des vomissements, de la diarrhée, etc. sont bien différents

des phénomènes réactionnels pen intenses (hyperthermie légere, fris-

son, etc.) consécutifs aux injections acides convenablement diluées.

Ces derniers d'ailleurs s'atténuent beaucoup ou disparaissent mème
complètement si l'on a soin, aisi que 1'a conseillé Wechselmann, de

se servir pour la fabrication du serum artificiel d'eau fraichement

distillée '). Les violents accidents causés par l'injection dans les veines

') Les phénomènes réactionnels en question, dus sin tont ;i une eau stérilisée trop

longtemps après sa distillation, sont imputables, ainsi que 1'a fort bien compris
Wechselmamn, ii 1'action des produits de destruction de la tlore et de la faune de
l'eau anciennement distillée, libérés sous l'inlluence de la stérilisation. Je me suis

assuré <
[u'ils n'étaient nullement dus, comme on pouvait ètre porté a Ie croire, a

1'action du CO 2 que peut contenir l'eau anciennement distillée.
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de solutions acides de 606 trop concentrées sont au contraire infi-

niment plus graves. Fraenkel et Grouven ont raême publié un oas

oü la mort eut lieu trois heures et demie environ après rinjection
;

encore dans ce eas la solution employee pour 1'injection intraveineuse

avait-elle été additionnée d'une certaine quantité de sonde (tres

insuffisante cependanl pour neutraliser 1'acidité).

Vu ces différences tres marquées entre les résultats cliniques des

injections acides concentrées et ceux des mêmes diluées, il élait

interessant d'étudier expérimentalement les toxicités respectives i\r>

solutions de diverse concentration et rechercher Ie mécanisme <le

l'hypertoxicité des solutions concentrées. Cette étude était méme tres

importante a faire, en particulier pour combattre 1'erreur de certains

auteurs qui. avant employé les solutions acides concentrées en injec-

tions intraveineuses ei constaté consecutivement des Ironbles graves

on mortels, se sont crus autorisés è bannir complètement de la

pratique la methode intraveineuse acide, methode qui, employee dans

les conditions que j'ai indiquées, ne présente »pie des avantages et

parait devoir être supérieure aux autres. Cependant, postérieurement

;i la publication de mes premiers résultats (novembre 1910), la

methode a éié employee avec grand succes et dans uu nombre de

ca- considérable par Duhot (dés tin mai 1911), qui, après avoir

abandonné 1'injection intraveineuse acide concentrée, pour lui sub-

stituer successivement 1'injection intramusculaire acide et rinjection

inliaveinneuse alcaline, est arrivé, de son cöté isur Ie conseil d'Ehrlich

el vraisemblablement sans c.onnaïtre nies [)remières recherches), a

essayer, puis a uliliser systématiquement 1'injection intraveineuse

acide a furie dilution. Depuis, d'autres auteurs ont employé la menie

methode el leurs résultats ne font qu'en attester la valeur.

De l'ensemble des recherches expérimentales (pie j'ai faites sur la

nocuité comparée des solutions acides concentrées et diluées, je ne

résumerai ici que les principaux résultats eoncernant la toxicité. par

voie intraveineuse, chez Ie lapin et Ie chien, des solulions acides a

0,60 gr. pour 400 cc. el des solutions acides aux taux de eoncen-

tration emplyés initialement par Duhot et par Fraenkel et Grouven.

Les doses injectées dans les veines par Duhot allaient de 0,50 gr.

a 1 gr. de 606 dissous dans 1 cc. d'alcool méthylique, Ie tout dilué

a un volume total de 30 ce. au moven de serum artificiel. J'ai donc

étudié la toxicité de la solution la plus concentrée, c'est-a-dire a

1 |i. 30 tavec ou sans aleool méthylique).

La dose injectée dans les eas de Fraenkel et Grouven, en parti-

culier dans leur eas mortel, élait de 0,40 gr. de 606 dissous dans 1 cc.
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N
d'alcool methylique, additionné de 1 cc. a 1 cc, 5 de NaOH-

(soit en moyenne 1,2 cc), Ie tout ramene, avec de 1'eau distillée, a

uu volume total de 15 cc. C'est Ia solution dont j'ai étudié aussila

toxicité expérimentale (avec ou sans alcool méthjlique).

Pour étre précis et faciliter les eomparaisons ultérieures, j'ajouterai les quelques

données suivantes.

L'accidité en HG1 de la solution a 1 p, 30, de Duhot, est de 5,10 gr p. 1000

f N v

et celle de la solution de Fraenkel et Gkouven I avec 1 cc., 2 NaOH — I est de

3,91 gr p. 1000; celle de la solution diluée a 0,60 gr de 606 pour 400 cc, qui

représente un type de solution diluée, n'esl au contraire que de 0,23 gr p. 1000 1 i.

Comme la toxicité des solutions acides est due, ainsi que nous Ie verrons, avant

tout aux fonctions phénoliques —OH du 606 bien plus qu'a 1'acidité en HG1, et

plus exactement a leur degré de concentration dans la solution, il n'est pas sans

intêrêt de donner les concentrations en —OrI puur 1000 comparativement pour

les trois types de solution. Ges concentrations sont, pour la première solution, de

2,233 —OH pour 1000 cc; pour la seconde, 1,733 gr.; pour la troisième, 0,100 gr.

Ainsi, dans les solutions de Duhot et de Fraenkel et Grouven, les concentra-

tions en acidité ou en fonction phénolique sont de 22 a 17 Ibis plus fortes que

dans la solution de dilution tjpe.

Notons encore que les doses injectées par kilogramme d'homme (supposé

du poids moyen de 65 kilogr.) ont été de 0.006 gr dans Ie cas mortel dr Fraenkel

et Grouven, et de 0,0153 gr (limite supérieure) dans les cas de Duhot] oü 1'injec-

tiou s'accompagna d'un "tableau assez impressionnant".

Des tres nombreuses expériences de toxicité que j'ai faites, il

résulte que les solutions de Pi/hot et de Fraenkel et Grouven se

sont montrées intinimenl plus toxiques que la solution diluée a 0,60 gr.

pour 400 cc, celle-ci étant déja beaucotip moins toxique que la

solution a 0,60 gr. pour 200 cc.

Pour ne citer que des moyennes générales, je fixerai la toxicité

immédiate des deux premières a 0,006 gr.—0,010 gr. par kilogramme

de lapin '')
; celle de la dernière a 0,130 gr. et celle de la solution

la plus diluée a 0,180 gr.: la toxicité immédiate de celle-ci est donc

environ 20 a 30 foins moins élevée que celle des solutions concentrées

employés par les auteurs cités
'

En considérant ces chiffres et en les rapprochant des chiffres [ué-

cédemment mentionnés, on est frappe iininédiatement par Ie fait que

J
) Ges acidités sont calculées en prenant comme formule du dichlorhydrate de

dioxydiaminoarsénobenzol la formule (G^H'-Az-O^As 2
. 2HG1 + 2H-0), donnée par

Ehrlich.

2
) Aux taux de concentration employés, la toxicité du G06 étant tres élevée, on

ne constate que des différences minimes entre la toxicité des solutions sans alcoi 1

methylique et celle des solutions avec alcool methylique.
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la toxicité de ces dernières solulions - el non pas la toxicité a

longue échéance, mais la toxicité immédiate -- est représentee:

1° - dans Ie cas de la solution de Fraenkei, et Groüven par un

ckiffre égal a celui de la dose injectée pur kilogramme chez l'homme

(on tres voisin de ce dernier)
;

2°— dans Ie cas de la solution de Dühot, par un chiffre nettement

inférieur a celui de la dose maxima qu'il dil avoir injectée 'par kilo-

gramme chez l'homme.

D'autre part, en étudiant, non plus la toxicité immédiate des deux

types de solniion concentrée, mais leur toxicité secondaire, c'est-a-dire

celle qni se rapporte a la dose ne Inant 1'animal qu'au bout d'nn

temps plus ou moins long (12 a 24 heines par exemple), j'ai con-

staté que cette dose s'abaisse encore beauconp.

Enfin, en étudiant 1'action, chez Ie lapin et Ie chien, des mêmes

solutions injectées a des doses égales ou un peu inférieures a celles

injectées par les auteurs chez l'homme, proportionnellement au poids,

j'ai constaté que ces doses étaient infailliblement et souvent immédia-

tement mortelles dans Ie cas de la solniion a 1 p. 30, et presque

toujonrs mortelles dans Ie cas de 1'autre solution.

De ces fait, je crois pouvoir tirer les déductions suivantes.

Y— II n'esl poini étonnant que Ie cas de Fraenkei. et Groi'ven

aii été tres rapidement mortel; il n'y a pas lieu d'invoquer, comme

Tont fait les auteurs, une hypersensibilité dn malade a 1'action de

l'arsenic, la mort n'ayant pas été «Ine a mie intoxication aiguë par

l'arsenic a l'invetse de ce qu'ils croienl et comme je Ie prouverai

plus loin), mais bien au simple facteur exces de eoncentration
; il

est tres étonnant au contraire que les deux autres cas traites par les

auteurs dans les mêmes conditions n'aient point en la méme issue fatale.

2°— 11 est étonnant au plus haut degré que les malades injectés

avec la solution de Duhot n'aient présenté que les accidents signalés,

et que Ie „tableau assez impressionnant" décrit par Fauteur ne se

soit pas terminé par la mort, la dose injectée par kilogramme avant

été de 0,0153 gr., alors que la dose i>nin< :
<//<itrii/<>/it toxique pour

1'animal est en moyenne de 0,010 gr., c'est—a—dire J ,5 fois plus

faible! Et rétonnement s'aceroU si 1'on se rappelle, ainsi que je 1'ai

signalé plus haut, que la toxicité secondaire est représentee par un

chiffre plus faible encore ! Dans certaines expériences, qui sont d'ailleurs

en assez grand nombra pour ne point conslituer une exceplion, Ie

chiffre en question correspondrait, rapporte au poids d'un liomme

de 65 K., a une dose toxique nettement inférieure a 0,50 gr.,

c'est-a-dire a moins de la moitié de la dose maxima que Dohot

dit avoir pu injccter chez 1'liomme.
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Cependant, Ia toxicité immédiate des deux types de solution étudiées

étant, chez Ie chien, quelquefois moins élevée (|ue ehez Ie lapin, ori

pourrait ètre tenté, par induction, d'admettre <|ue 1'homme, plus prés

dans l'échelle zoologique du chien que du lapin, soit moins sensible

flue les animaux au (506. Mais pareille considération, peu vraisem-

bable a priori, est certainement fausse, car en opérant avec des

soIutions diluées (d'ailleurs alcalines ou acides), on constate que les

animaux supportent saus aucun trouble des doses de 606 tres supé-

rieures, proportionnellement au poids, a celles qui produiraient déja

un début d'intoxication ehez 1'homme.

Scientifiquement, il est donc incompréhensible - - je dirais presque

"inadmissible" — qu'il ait pu être injecté, plusieurs fois, dans les mines,

chez 1'homme, sans issue mortelle, une quantité aussi jorte de 606 (1

gramme) dans une solution aussi concenlre'e que celle qui a étè indiquee

('1 p. 30). ') 11 est de tous points regrettable qu'aücune observation

clinique détaillée n'ait été publiée pour les cas en question.

On saisira beancoup mieux encore Ie bien fondé de ces déductions

si 1'on considère la nature et Ie me'canisme drs accidents consécutifs

aux injeclions intraveineuses acides concentrées.

Dans les expériences de toxicité imniédiate, la mort se produit par

asphyxie aigiïé, avec des convulsions plus ou moins généralisées. A
1'autopsie, Ie ccEur peut battre encore, mais les poumons présentent

un piqueté hémorragique diffus, avec, par places, de larges zones

violacées d'infarctus, en rapport avec des embolies disséminées dans

tout Ie territoire vasculaire de 1'organe. Le coeur droit lui-même et

les gros vaisseaux qui s'y insèi-ent contiennent uu sang qui, s'il n'est

pas coagulé, est \\v^ rapidement coagulable in vitro, et oü il est

facile de déceler, même a l'ceil nu si on 1'étale en couche mince

contre les parois d'un verre, de petits grumeaux au centre desquels

on apercoit des masses de précipité jaunatre provenant, comme nous

le verrons, de 1'action du 606 sur les albuminoïdes du plasma. Les

centres nerveux peuvenl présenter aussi des points d'embolie ou

d'infarctus. Les memos phénomènes s'observent encore dans les cas

oü, bien que les doses injectées n'aient point été, proportionnellement

au poids de 1'animal, aussi fortes que les doses injectées chez 1'homme,

la mort est néanmoins survenue.

') Le fait ne pourrait, ii l;i rigueur, se compendre que si 1'injection état faite

a une vitesse extraordinairemeni lente, par exemple a raismi de 3U cc. en demi-
heure. ce que n'est pratiquement pas possible chez 1'homme. Kt encore. dans ces

conditions, les doses injectées ne seraient certainement pas sans nocuité immédiate
ou secondaire. Dans aucune de ses publlcations, Dühoi ne fait mention de lu

vitesse a laquelle ont été faites ses injeclions intraveineuses.
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Dans les expéïiences de toxicitê a plus longue éc'hécmcë, les

raaux meurent après avoir présenté une dyspnée progressivefen rela-

tion avec 1'apparition snit de congestion et d'oedème puhnonaire aigus,

soit de pneumonie ou broneho-pneumonie. A 1'autopsie, on trouve,

dans tous les cas, des lésions pulmonaires analogues a celles qui

viennent d'être décrites a propos de la toxicitê immédiate, mais avec

une perméabilité du poumon a 1'air d'autant moins grande que Ia

survie a éie moins longue, de larges zones d'hépatisation rouge,

assez souvent les bronehes ei la Irachée remplies d'une fine spume

et d'un aboudant liquide de transsudation cedéinateuse, et quelquefois,

dans la plèvre elle-même, uu liquide séro-fibrineux, tres légèremenl

hématique. Dans les cas de survie de quelques jours, on peut trouver

qu'aux lésions précédentes s'ajoutent des lésions plus nettemeht

infeclieuses (hépatisation grise par exemple).

On décèle aussi, 8 a 15 jours après l'injeetion, des lésions pul-

monaires diffuses, niéinc chez les animaux, en particulier chez les

chiens, qui out recu des doses Irop faibles pour aniener la mort et

qui, bien qu'amaigris lemporairement, n'ont présenté que quelques

phénomènes dyspnéiques passagers.

Dans les trois ordres de cas cités, il s'agit de troubles et de lésions

d'origine mécanique, 1

) dus ii lu précipitation massive dans Ie sang du

ti( tl! injecté a trop forte concentration. ('e phénomène s'explique tres

bien a la lumière des recherches que j'ai t'aites sur 1'étal du dérivé

arsenical dans Ie sang après l'injeetion intraveineuse acide.

Dans uu premier mémoire, j'ai montré tont d'abord que la préci-

pitation produite par les solutions acides de 606 au contact du sang

n'était point due a 1'acidité en HCI des solutions; j'avais cru, de

plus, devoir admettre, a la suite de réactions que j'avais éludiées

entre les sels de la forme CO'NaH du sang et Ie 606, que la

précipitation de ce dernier dans Ie sang se faisait a l'état de base

/AzH 2 A/.H'\
insoluble I _>. . <^ ; maïs des recherches com-

\_ 1 1 H ( 1 11 /

plémentaires m'ont montré qne les précipitations produites en milieu

albumineux sont en réalité plus complexes que ne 1'indiquait mon
schema initial et qu'il intervenait en outre, et vraisemblablement

pour une grande part, des réactions entre. Ie groupe phénolique

—OH du 606 et les matieres albuminoïdes du sang, de sorte que Ie

!) 11 est a noter que, dans Ie ras d'injectiun sous-cutanée de solutions acides

ou alcalines a dose loxique, la 1'réquence des lésions congestives au niveau des

principaux viscères a élé signaiée par différents auteurs. Eu particulier, dans des

expériences chez Ie cobaye, Dksmüulière et Paris ont constaté de pelits foyers

hémorragiques dans tous les viscères. II est vraisemblable que Ie mécanisme de

ces lésions n'est pas sans rapporl avec celui des lésions de même genre cousécu-

tives a l'injeetion intraveineuse de doses toxiques.
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AzH 2

précipite formé, loin d'être du uniquement a la base ]>...,

représente peut-être a pen pres exclusivement une combirmison

phéholique d'albuminoïde.
x

)

Ce précipitéj en tuut cas, lorsqu'il prend naissance au sein d'une

solution de 606 eoncentrée, revêt Ia forme de grumeaux compactes

difficilement divisibles en particules plus fines: il ne réunit donc

point les conditions d'état physique que j'ai précisées en 1907 a

propos de ma methode d'injections intraveineuses insolubles, conditions

qui seraient nécessaires pour que sa niise en liberté dans Ie torren

t

circulatoire ne donaat point lieu a la production d'embolies.

Lorsqu'au contraire Ie même précipite se forme sous 1'influence

d'une solution de 606 suffisamment diluèe. (a 0,60 gr. pour 400 cc.

par exemple), il se présente a uu état de division beaucoiq) pltis

avance et il est, au point de vue physique, infiniment mieux approprié

que Ie precedent en vue de sa tolérance mécanique dans Ie sang et

de son passage a travers les tins vaisseaux el les capillaires.

C'est ce qui explique que la toxicité des solutions acides diluées

soit beaucoup plus 1'aible que celle des solutions concentrées, la

nocuité d'ordre mécanique étant pour elles extrêmement diminuée.

Une nocuité de eet ordre se manifeste cependant aussi dans une

cerlaine mesure pour ces solutions, ainsi que Ie montrent 1'état du

poumon des lapins chez lesquels on en détermine la toxicité immédiate

et la dyspnée intense observée au cours de 1'injection, mais cette

nocuité n'entrè en jeu que pour des doses de 606 infiniment plus

considérables que les doses thérapeutiquement utilisées et aclives

chez l'homme: la limite de début de la nocuité mécanique est tres

éloignée de ht limite des doses maxima thérapeutiques, de sorte que,

cliez l'homme, ces solutions ne possèdent, pratiquemenl, aucune

toxicité. Les dangers graves des solutions acides concentrées ne

constituent donc en aucune facon une objection a 1'emploi de la

methode acide a forte dilution, qu'il y a lieu d'utiliser de plus en

plus, vu sa grande activité thérapeutique.

Il est interessant de remarquer que Ia fonction pharmacodynami-

quenienl la plus toxique du dichlorhydrate de dioxydiaminoarséno-

benzol en solution acide n'est pas la fonction acide, car les accidents

observés sont surtoul d'ordre mécanique, par suite de Ia précipitation
J
) Les réaclions sont complexes aussi en ce qui r.oncerne la précipitation, d'ailleürs

beaucoup moins intense, des solutions faiblement alcalines Je suis revenu avec
plus de détails sur la question des précipitations dans Ie sang produites compara-
tivement sous 1'influence des injections acides et sous 1'influence des injections

alcalines dans mon dernier mémoire intitulé. „Lu »irtli<></i' des injections intro-

rcinciisex ucides d'<irse'nol/cnzol d forte dilution, au si rum ardficiel ordinam
et mi serum achloruré glucose." (Maloine, éditeur. Paris. 1911).
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produite, et nous avons vu en efiei que 1'acide chlorhydrique n'inler-

vient pas dans les phénomènes de précipitation
;
je spécifie bien qu'il

en est de même dans Ie cas de solution coneentrée telle que la

solution a 1 p. 30, qui correspond a tine aeidité en HC1 de 5,10 gr.

p. 1000, une solution de HC1 a 5 p. 1000 ne précipitant pas Ie

serum sanguin ; d'autre part, les quantités d'acide chlorhydrique

tixées dans des doses même fortes de 606 ne sont pas assez élevées

pour ètre toxiques.

La fonction la plus immédiatement toxique de Yarsenobenzol en

solution acicle coneentrée est donc la fonction phénolique — OH,dont

l'action coagulunte sur les albuminoïdes du san;/ a pour consequence

une nocuité cFordre mécanique, nocuité a effet immêdiat, qui prime

hi toxicité ch mique du complexe arrhénophore proprement. dit.

Les données précédentes sur la nature, Ie mécanisme et lagravilé

extreme des troubles et lésions tres rapidement conséeutifs aux iu-

jections intraveineuses de solutions aeides coneentrées de 606 montrent

a quel juste titre j'ai souligné plus liaut les difficultés de comprendre

que 1'injection de doses massives de ces solutions ne se soit pas

accompagnée d'accidents plus graves et plus souvent mortels que

ceux qui out été publiés. A la lumière des faits d'observation tres

rigoureuse que je viens de relater, je suis en droit de m'étonner

des discordanees scienüfiquement inexplicables entre les résultats cli-

niques publiés et les résultats expérimentaux.

Ces deruiers, en tuut cas, sont instructifs a uu haut degré. Ils

montrent tont d'abord 1'importance de premier ordre du facteur

ililution dans la diminution — pratiquement on peut même dire dans la

suppression - de la toxicité. C'est la une notion qui aurait droit a

ètre connue de tous les therapeutes, car elle est loin d'être nouvelle

;

mais si, pour ma part, je l'ai toujours mise en pratique, dans les

diverses applications cliniques que j'ai en Foccasion de faire de

mes recherches expérimentales '), j'ai eu maintes fois 1'occasion de voir

qu'elle était méconnue Ou tont au moins oubliée - - de nom-

breux cliniciens, et non des moins éminents. C'est donc a dessein

que j'insiste a nouxeau sur elle aujourd'hui, désirant la voir appliquer

systématiquement dans tous les cas oü 1'injection intraveineuse com-

porte Ie maniement dun produit (d'origine artiflcielle ou biologique)

!) Cf., notammeut en ce qui concerne les injections intraveineuses de serum

sanguin, Ie mémoire suivanl : Charles Kleig. Sur les injections de solutions isoto-

niqües de chlorure de calcium ou de serums fortement calciques, de solutions

isotoniques ou hypertoniques de sucres et sur 1'ingestion ou les lavements d'eau

abondauts, avant el après 1'anesthésie cliirurgicale. Académie des Sciences et Lettres

de Montpeilier, 7 Juin 1900, et Presse médicale, 29 Janvier 1910, 69—72.
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susceptible d'être employé a des doses (|iii, en solution concentrée,

n'excluraient poiht en toute certitude la possibilité de phénomènes

toxiqnes. Un autre avantage des solntions diluées réside dans la

lenteur nécessairement plus grande de la pénétration dans Ie sang

du corps dissous, lenteur pouvant, dans certains eas, s'aceompagner

de phénomènes d'aeeoutumance rapide, qu'on peut suivant leur

mécanisme inlime, rapporter a la tachysynéthie de Roger, ou a la

tadvyphylaxie de Champy et (Ii.kv ou skeptophylaxie de Angel, Bouin

et Lambert. J'ai d'ailleurs recommandé, dans Ie eas des solntions de

606, de pratiquer l'injection diluée elle-même toujours tres lentement.

Si la dilution est uu facteur abaissant la toxicilé, il ne iaut cepen-

danl pas la pousser a 1'excès : en effet l'activité thérapeutique, ainsi

que je 1'ai montré, est en relation dans une certaine mesure avec

Vinsolubilisation initiale du 606 injecté, et eelle-ei est a son tour en

rapport direct avec la durée de séjour du produit dans l'organisme

et en rapport inverse avec sa vitesse d'élimination ')
;
une trop forte

dilution, permettant une solubilisation trop rapide du précipité et un

séjour trop peu prolongé du composé arsenical dans les tissus, dimi-

nurait donc dans de trop forles proportions l'activité thérapeutique.

Aussi est-il bon, dans Ie cas du 606, de ne pas dépasser Ie taux

de dilution de 0,60 gr. pour 500 cc, afin de ne point faire perdre

a l'organisme Ie benefice de la condition heureuse que représente en

sonnne la précipitation initiale.

Enfin, les faits que j'ai exposés permettent de donner uneexplica-

tion a divers cas de mort survenus plus ou moins tardivement après

l'injection (de quelques jours a plus de deux semaines) et qui ont

été, sans grand discernement, rapportés a toute autre eause qu'a

une action du 606.

En exaininant les observations de certains de ces cas, on lit que

les malades ont succombé a des affections bénévolement interprétées

comme intercurrentes, tan tot pidmonaires, tantót nerveuses, et pour

lesquelles 1'autopsie montre des lésions qui se rapprochent parfaitement

de celles que j'ai décrites comme consécutives aux injections trop

concentrées. Un certain degré de précipitation pouvant se produire

au contact du sang avec des solntions menie alcalines
2

), Ie facteur

de nocuité mécanique peut ètre invoqué ici comme avant amorcé

') Ges faits expliquent que les solutions alcalines aient une activité thérapeutii|ue

moins grande que les solutions acides : dans leur cas en effet, 1'insolubilisation

dans Ie sang n'existe qu'a un faible degré et l'élimination de 1'arseuic, ainsi que

je 1'ai observé, est beaucoup plus rapide.

B).Ce degré précipitation est d'autant plus ni;ui|ur que la solution est plus

faiblement alcaline.
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des lésions a échéance ultérieure fatale, et Ie rapport est facile a

établir avec les faits expérimentaux cités plus haut, oü la mort

survenait plusieurs jours seulement après 1'injection: uu tel facteur

est intervenu même a coup sur < huis quelques cas ou les solutions

employees ne présentaient pas uu degré de dilution convenable. Dans

ces conditions, on comprend tres bien (|ue pour des solutions simple-

ineiit de concentration moyenne, des lésions pulmonaires minimes

puissent ne s'accompagner d'aucun accident grave cbez des sujets

suffisamment résistants, et constituer au contraire un foyer d'appel

chez d'autres individus en étal de méiopragie locale óu générale.

Pour les détails concernant les expériences de toxicité rapportées

ici el l'étude générale de la methode acide intraveineuse, je renvoie

au mémoire d'ensemble déja cité au cours «Ie cette communication.

[Travaü du Laboratoire de physiologie de la

Facultê di' médeeine de Montpettier).

Scheikunde. De Hoer Van der Waals biedt eene mededeeling

aan van de Hoeren 1'u. Kohnstamm en L. S. Ornstein :

„Het warmtetheorema van Nernst en de chemische feiten".

(Mede aangeboden door den Heer H. A. Lorentz).

(Aangeboden in de Zitting van oü December 1911).

In beslag' genomen door werk van anderen aard, hebben wij tot

onzen spijt niet eerder kunnen antwoorden op de bezwaren, dooi'

don Heer Nernst in deze Verslagen van Mei 1.1. geopperd tegen onze

verhandeling : „Over het warmtetheorema van Nernst" in deze ver-

slagen van Dec. 1910. Wij stollen er echter des te meer prijs op

nog thans tot een beantwoording over te gaan, omdat ons is gebleken,

dal ook bij anderen misverstand heeft bestaan omtrent de eigenlijke

bedoeling onzer opmerkingen. Al zijn wij gaarne bereid dit misver-

stand ton deele te wijten aan een te kort aan duidelijkheid onzer-

zijds, ten deele meenen wij hot ook te mogen toeschrijven aan een

hoogst belangrijke wijziging van opvatting omtrent den inhoud van

hot warmtetheorema, die is gebleken uit de publicaties, verschenen

nadat ons eerste stuk reeds was gedrukt.

Het oorspronkelijke warmtetheorema van Nernst toch hield zich

ter wille van een chemisch doel (de bepaling van scheikundige even-

wichten) bezig met de chemische vraag, hoe groot het entropiever-

schil is in een systeem, waarin scheikundige omzetting kan plaats

hebben, vóór en na de reactie, en het sprak de stelling uit, dat dit
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entropieverschil nul zou zijn, wanneer de reactie bij liet absolute

nulpunt tusschen vaste, ongemengde stoffen plaats zou vinden, of

m.a.w. het stelde onder deze omstandigheden de entropie van het

stelsel vóór de reactie gelijk aan de entropie na de reactie. Wij

hebben nu in ons stuk eerst kortelijks aangetoond, dat die stelling

niet aldus kon worden uitgesproken, omdat het bedoelde entropie-

verschil eerst volkomen bepaald zou zijn wanneer er bij werd

gezegd, hoe de reactie verliep, d.w.z. bijv. bij constanten of wisse-

lenden druk. Daarna tot de eigenlijke stelling zelf komende, hebben

wij doen zien, dat deze stelling een uitspraak inhoudt over de

„entropieconstanten", d.w.z. dat gedeelte der entropie eener bepaalde

hoeveelheid van een niet dissocieerende stof, dat onveranderd

blijft bij verandering van temperatuur en volume, en wij hebben

verder uitvoerig (p. 853—864) den aard dezer entropieconstanten op

het voetspoor van Boltzmann onderzocht, waarbij wij tot de conclusie

kwamen, dat zij beheerscht worden door zekere voor den aard der

stof karakteristieke grootheden, die echter een specifiek chemisch

karakter dragen, d.w.z. die hun invloed eerst doen gevoelen bij een

chemische omzetting of dissociatie der stof, maar die zich niet doen

gevoelen bij alle volume- en temperatuursveranderingen, waarbij de

moleculen onveranderd blijven, volume- en temperatuursveranderingen

dus, gelijk zij beheerscht worden door de toestandsvergelijking :

).

Wel verre dus van de toestandsvergelijking van van der Waals
aangevoerd te hebben tegen het warmtetheorema, gelijk de Heer

Nernst zegt dat wij zouden gedaan hebben, hebben wij het integen-

deel ongerijmd genoemd, dat men uit deze toestandsvergelijking, of

welke andere toestandsvergelijking van een stof met onveranderlijke

moleculen ook, zou willen berekenen wat er bij chemische omzet-

tingen gebeurt, omdat naar onze meening bij die chemische omzet-

tingen gansch andere krachten in 't spel komen, dan die werken

tusschen de onveranderlijke moleculen eener enkele stof. Wij meenen

dus, dat er bij tien Heer Nernst een misverstand omtrent onze

argumentatie bestaat ; zijn beschouwingen hebben geen betrekking

op het hoofdpunt der kwestie, die wij lei- sprake brachten (p. 852—
864 l.c). De Heer Nernst vestigt al zijn aandacht op de blz. 850

—

852, waarin wij kortheidshalve, en naar wij meenden ter meerdere

duidelijkheid gebruik gemaakt hadden van de door ons zelven

uitdrukkelijk fictief genoemde onderstelling, dat de reagenten en

reactieproducten afzonderlijk beschouwd de wet van van der Waals
zouden volgen. Deze onderstelling maakte echter geen essentieel deel

]
) Wij bedoelen natuurlijk de ideale toestandsvergelijking van een chemisch

onveranderlijke stof, niet een of andere speciale benadering daarvan.
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van ons betoog uit ; zij diende alleen om te doen uitkomen, naar

wij meenden op de duidelijkste wijze, Jo. dat nadere preciseering

van bet oorspronkelijke theorema noodig was
; 2o. dat lioe ook de

vorm der toestandsvergelijking der stoffen zijn mocht, liet warmte-

theorema altijd ook een uitspraak inhoudt, die onafhankelijk is van

d^n aard der toestandsvergelijking, omdat zij betrekking heeft op de

entropieconstanten, die als zijnde van chemischen aard, onafhankelijk

zijn van de toestandsvergelijking,

Wij waren in de meening dit dan ook volkomen duidelijk te

hebben gezegd op pag. 850 ,,Wij zullen daarom beginnen met een

fictief geval te stellen, zoo eenvoudig mogelijk gekozen, en aan toonen,

dat althans voor dit geval liet warmtetheorema niet kan gelden.

En dit niet zoozeer omdat wij dit geval zelf als beslissend tegen

het warmtetheorema beschouwen (immers wij zonden dan nog moeten

aantoonen, dat zulk een geval inderdaad in de natuur voorkomt),

dan wel omdat dit geval ons in hel hart der quaestie zal voeren,

en ons daardoor zal veroorloven ons vrij te maken van de beper-

kende veronderstellingen waarvan wij uitgingen." En op p. 852 :

„En thans laat zich overzien, waarom wij boven konden zeggen,

dat onze uitkomst onafhankelijk is van den specialen vorm der

toestandsvergelijking'
1

.

Maar wr
ij zijn gaarne bereid te erkennen, dat voor een lezer, die

nii't met onzen gedachtengang vertrouwd is, die formuleering minder

duidelijk kan zijn, dan zij ons scheen, en wij geven daarom de

volgende, naar wij hopen duidelijker omschrijving van onze be-

doeling.

Het warmtetheorema is niet één enkelvoudige stelling, maar het

bevat verschillende, ongelijksoortige stellingen. Het best ziet men dit

in, door eens een geval van een chemische reactie uit te werken

in de aanname van een mathematisch volkomen bepaalde toestands-

vergelijking, die dan echter natuurlijk op zijn best slechts een bena-

dering kan zijn, want wij kennen van geen enkele stof de werkelijke

toestandsvergelijking.

Bij die uitwerking blijkt dan vooreerst, dat de geldigheid van het

warmtetheorema eischt, dat de toestandsvergelijking voldoet " aan

zekere eischen, die in strijd zijn met de wet der overeenstemmende

toestanden. Deze uitkomst is natuurlijk van ondergeschikt belang,

omdat de tegenstrijdigheid zoowel aan de onjuistheid van het warmte-

theorema als aan die der laatstgenoemde wet kan geweten worden;

en in het licht der straks te bespreken quantentheoretische beschou-

wingen zal men haar inderdaad aan de laatste wijten ; toch is zij

niet van alle belang ontbloot, omdat bij de oorspronkelijke b?reke-
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ningen ter toetsing van het warmtetheorema gebruik is gemaakt van

de wet der overeenstemmende toestanden, zij het ook voor hooger

temperaturen.

In de tweede plaats echter, en dit is de zaak waar het om gaat,

blijkt bij die uitwerking, dat buiten de zooeven genoemde zuiver

physische stellingen omtrent soortelijke warmten en uitzettingscoëf-

iicbnten, het warmtetheorema een uitspraak inhoudt over groot-

heden, die niet in de toestandsvergelijking optreden : de reeds genoemde

„entropieconstanten", en tegen de uitspraak over deze entropie-

constanten richtten zich onze bezwaren.

Hoewel wij nu, het zij nogmaals gezegd, gaarne de mogelijkheid

erkennen, dat onduidelijkheid onzer formnleering er toe medegewerkt

heeft, den Heer Nernst te doen gelooven, dat het er ons om te

doen zou zijn geweest uil de toestandsvergelijking van van der Waals

argumenten te putten tegen hel warmtetheorema, gelijk reeds de

titel van zijn antwoord aantoont, zoo meenen wij toch, dat daartoe

eveneens medegewerkt moet hebben de in den aanhef van dit opstel

genoemde verschuiving van den inhoud van het warmtetheorema.

Onder den invloed toch van de quantentheorie en de daarop

gebouwde leer van Einstein over de soortelijke warmten, en in

aansluiting aan de uiteenzettingen van Planck in den vierden druk

zijner Thermodynamik, die verscheen na de publicatie van ons stuk,

is men meer en meer op de zuiver physische zijde der quaestie

gaan letten, en men heeft deze met behulp der quantentheorie gefor-

muleerd in twee physische stellingen, waarvan in het oorspronkelijk

warmtetheorema nog geen sprake was. En door de goede bevestiging-

dier physische stellingen door de ervaring is men zoozeer daaraan

alle aandacht gaan wijden, dat de oorspronkelijke, chemische inhoud

van het warmtetheorema geheel op den achtergrond dreigt te geraken.

De inhoud dezer physische stellingen nu is onvereenigbaar met de

wet van van der Waals, op lage temperaturen toegepast, en wan-

neer men het warmtetheorema met die stellingen vereenzelvigt, kan

men er dus toe komen bestrijding van het warmtetheorema op grond

van strijd met de wet van van der Waals te verwachten.

Wij zullen vooreerst den inhoud dier stellingen uiteen zetten, en

dan trachten aan te toonen, dat er inderdaad gevaar dreigt, dat men

ter wille van deze stellingen den oorspronkelijken chemischen inhoud

van het warmtetheorema gaat over het hoofd zien.

Die stellingen geven de in den aanvang van ons eerste opstel ge-

vraagde nadere preciseering van het warmtetheorema, en als zoo-

danig aanvaarden wij ze natuurlijk volgaarne, al mochten wij in ons

vorig artikel niet veronderstellen, dat het de bedoeling van den heer
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Nernst was, liet oorspronkelijk warmtetheorema aldus te eorapleteeren,

daar liet nog zeer wel mogelijk zon zijn, gelijk ook Planck en de heer

Nernst zelf opmerken, dat deze stellingen ten slotte onjuist zouden

zijn en liet oorspronkelijk warmtetheorema juist.

De eerste nu van deze stellingen zegt, dal de soortelijke warmte

bij constanten druk van elke vaste stof met afnemende temperatuur

tot de limiet nul nadert, zóó, dat c\, log T — wordt. Daaruit volgt

onmiddellijk, dat hel verschil tusschen de entropie bijv. van een

stuk ijs bij eindige temperatuur en de entropie bij 7'=0° eindig

blijft en niet oneindig wordt zooals anders liet geval zou zijn.

De tweede stelling zegt, dat bij het absolute nulpunt de entropie van

/diA
een vaste stof onafhankelijk wordt van den druk. dus dat I -

I =0;

of m.a.w. wegens de bekende betrekking:

diA /dr

dpjr
" W„

dat de uitzettingscoëfficienten van alle vaste stoffen tol de limiet nul

naderen. Die stelling houdt dus natuurlijk tevens een antwoord in

op de door ons gestelde vraag, hoe men zich voor de toepassing van

het oorspronkelijke warmtetheorema het reactieverloop moest denken

plaats te hebben. Immers als de entropie onafhankelijk wordt van

den druk, doet het er ook niet meer toe, of de reactie plaats heeft

bij constanten druk of niet.

Deze beide stellingen worden in onderling verband gebracht en

krijgen grooten steun door de quantentheorie van Planck, waaruit zij

zich laten afleiden. Zij zijn, speciaal wat de eerste betreft, tot nu

toe in zeer goede overeenstemming met de waarneming gebleken.

Om goed in te zien, wat het warmtetheorema in zijn tegenwoor-

digen vorm inhoudt, moet men het dus aldus uitspreken. Voor elke

chemische onzetting bij het absolute nulpunt tusschen vaste stoffen,

is het entropieverschil voor en na de reactie:

lo. Niet oneindig groot, daar \ oor alle vaste sloffen lini c
p log T) = 0.

2o. Onafhankelijk van eventueele wijziging van den druk bij de

reactie, daar voor deze stoffen lini
,

jpJt
3o. Het entropieverschil houdt een eindige waarde als onder de

reagentia of reactieproducten mengkristallen of amorphe vaste oplos-

singen voorkomen ; hel wordt in het tegengestelde geval gelijk nul.

In de derde stelling is de oorspronkelijke, eigenlijk chemische inhoud

van het warmtetheorema uitgesproken ; alleen daarop hadden wij het

oog in ons eerste stuk, trouwens 'de beide andere stellingen waren
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toen nog in t geheel niet in verband met liet warmtetheorema ge-

noemd. Nu doet zich echter, gelijk wij reeds zeiden, het merkwaar-

dige geval voor. dat deze laatste stelling in de publicaties van den

laatsten Lijd steeds meer op den achtergrond geraakt en het den

schijn heeft, of door de eerste beide stellingen over het warmtetheorema
zou zijn beslist. Inderdaad wordt die meening dom- den heer Nërnst

zelt' herhaaldelijk uitdrukkelijk uitgesproken. Zoo lezen wij in de

Sitzungsberichte der Kul. Pr. Ak. der Wiss. 191 J IV p. 88 „Sehr

einfach gestalte! sich aber min wiederum die Deutung des ueuen

Warmesalzes. Nach der Quantentheorie sindauch bei endlichen. wenn

auch bisweilen sehr kleinen Entfernungen vom absoluten Nul Ipmikt

der Temperatnr alle testen StolTe, seien es Kristalle oder unterkühlte

Flüssigkeiten, uur ungeheuer wenij: von ihreni Zustande beim abso-

luten Nullpunkt selber verschieden ; hieraus aber ergibt sich sofort

als weitere Konsequenz, da-s in diesem Gebiete, wie es unser Satz

verlangt, die Kurven der gesamten Energie umi der t'reien Energie

praktisch zusammenfallen, d.h. sich tangieren mussen. Uud es würde

sogar wenn, wie es die Eormeln von Pi.anck und Einstein verlangen,

die untere Kurve in Fig. '1 beim absoluten Nullpunkt wirklich die

Abszissc nul unendlich hoher Ordnung bei'ührt, das ^leiche von der

tcegenseihuxm Beriihrunti' der beulen Kurven in Fig. 1 uelten mussen."

Evenzoo in deze Verslagen van Mei 1.1.: Den ganzlich andersartigen

Yerhalfnissen die hier vorliegen, -uil eben ^\rv neue Warmesatz

Rechnung tragen, der übrigens aas A^y Quantentheorie mil Notwen-

digkeit folgt." ')

Hetzelfde werd ook in de voordracht, duur (Jen heer Xrknst in Mei te

') 1 c p. ü7. De Heer Nernst verwijst voor dit bewijs o.a. naar een stuk

van den Heer Sacüur (Ann. tl Phys. il 34 ir>ö (1911) Maar ook de Heer

Sackur heeft van het chemisch gedeelte van hel warmtetheorema geen bewijs

gegeven. Vooi zooverre ze op een enkele stof betrekking hebbeu is in zijn be-

schouwingen niets nieuw- en kan men de vraag siellen of de entropiedefinitie der

statistische mechanica ook voor het daar beschouwde geval toegepast mag worden.

Wal d>' entropie van een stelsel ml meerdere stoffen samengesteld betreft heefl

Sackur niets bewezen. Indien alle configuraties gelijke energie en gelijke waar-

schijnlijkheid hebben is van elk hunner de waarschijnlijkheid -- /. Stelt men,

dat de waarschijnlijkheid dal alles in verbonden toestand is. één is. en dal

andere toestanden, dus bijv. die, waarin dr atomen vrij zijn, een waarschijnlijkheid

nul hebben, zoo komt men evenmin tot het warmtetheorema als in het vorige

geval. Neemt men aan, dal de waarschijnlijkheid van den toestand, volledig

gebonden, en van den toestand, alle atomen vrij, aan hel absolute nulpunt gelijk

is. en dal van de tusschentoestanden de waarschijnlijkheid is z<>n komt men
tot hel warmtetheorema, doch waarom dit uu het geval zou moeten zijn is

vooralsnog niet in te zien en de beschouwingen omtrent mengkristallen maken
het zelfs onwaarschijnlijk.

;>4

Verslagen der Aldeeling Natiurk. UI. XX. A" 1911 /12
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Amsterdam gehouden herhaald. Toch laat het zich niet handhaven. De

geldigheid der formules van Planck en Einstein over de soortelijk*

warmte zegl alleen, dal het entropie verschil niet oneindig is
; d

vraag of er nog een eindig entropieverschiJ overblijft komt daarbij

niet ter sprake. De logisch juiste samenhang tusschen hei oorspron-

kelijke warmtetheorema (stelling 3) en de PLANCK-EwsTEiNsche theorie

der soortelijke warmte is veeleer deze, dal hei warmtetheorema

juist kan /.ijn, terwijl de PLANCKEiNSTEiNsche theorie onjuist is [mits

dan sleehls de wet van Kuit streng geldig /.ij) en dat omgekeerd de

l'i.wi K-EiNSTElNsche theorie juist kan zijn, terwijl hei warmte-theorerna

onjuist is. omdat er een eindig entropie verschil overblijft, ook wanneer

er geen mengkristallen optreden. Trouwens dat hei nul worden van het

entropieverschil niet zoo onmiddellijk volgt uit de PLANCK-EiNSTEiNsche

theorie als de Heer Neunst zegt, blijkt wel overtuigend daaruit, dal

voor mengkristallen ook volgens hei warmtetheorema hel .entropie-

verschil eindig blijft, terwijl wij toch volstrekt geen reden hebhen

om aan te nemen, dal deze zich ten opzichte der stralingstheorie

zoo geheel anders zouden gedragen dan ongemengde vaste lichamen.

Tegenover deze voorstelling, alsof hei warmtetheorema voort zou

vloeien uit de PLANCK-ElNSTEiNSche theorie, en alsof dus experimen-

teele bewijzen voor de laatste evenzoovele bevestigingen van het

eerste zouden zijn, moet er dus niet den -ineesten nadruk op gewe-

zen worden, dat dit theorema, als van ehemischen aard, ook alleen

bevestigd of verworpen kan worden niet behulp van beschouwingen,

die steunen op chemische feiten en daaruit vloeiende kennis van

chemische krachten. In ons stuk hebben wij dan ook niet de theorie

van van tiKif Waals tegen het warmtetheorema in 't veld gevoerd,

doch wij voerden chemische feiten aan : hel feil dei' valentie, het

feit van de structuur van hel chemische molecuul, die naar wij

nieenen mei het warmtetheorema onvereenigbaar zijn. Nu het echter

blijkt, dat de gedachtengang die ten grondslag lag aan onze be-

schouwingen uit ons stuk niet volkomen duidelijk wordt, zij het

ons wegens het groote belang der quaestie veroorloofd dien gedachten-

gang hier nog eens te schetsen, thans ontdaan van het mathematische

gewaad, waarin hij voor een streng beloog moest worden gekleed.

Die gedachtengang, trouwens niet van ons maar van Uoï.tzmann

afkomstig, komt op hel volgende neer.

Zij gegeven een complex van chemische individuen A, die zich

kunnen omzetten lot een ander complex 11, bijv. een hoeveelheid

knalgas, die zich in water kan omzetten. Gevraagd is de entropie-

toename als de reactie, natuurlijk onder volkomen bepaalde omstandig-

heden, verloopt. Wanneer wij een volledige kennis veronderstellen van
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alle physisehe veranderingen, die mei A en I! kunnen plaats grijpen,

alk' veranderingen 'lus, die bij onveranderde moleculen plaatsgrijpen,

behoeven wij slechts voor een bepaalden overgang' van A naar B

liet entropieverschil Ie kennen om hel voor alle overgangen nis

bekend Ie beschouwen.

Waar /.uilen wij nu dit eene entropieverschil trachten ie bepalen,

(ïïit als hei ware de brug slaat tusschen de entropie van hel stelsel

A en de entropie van hel stelsel B. Naar hei ons voorkomt, moei

hel antwoord luiden: Onder zoodanige omstandigheden, dat een

reversibele omzetting A^B mogelijk is. Wij meenen da! men niel

moet trachten, dal vraagstuk allereerst op Ie lossen voor hei abso-

lute nulpunt, honderden ^graden beneden de temperatuur, waarbij

chemische reacties reversibel, ot' zelfs mogelijk, zijn, evenmin als men
/.uu trachten de theorie van <\rn vasten toestand te vinden door uit-

sluitend te letten op de eigenschappen die gassen ver boven hun

kritisch pun< vertoonen. Mn van alle reversibele reacties leenen zich

ongetwijfeld die in verdunde gassen hel best, zoo niet uitsluitend,

lot nauwkeurige quantjtatieve berekening. Jlei is dus volstrekt niet

„opvallend", gelijk de Heer Nerst zegt, dal wij ter bepaling van

dit entropieverschil uitsluitend niel verdunde gassen werkten, maar

het ligt in den aard van het probleem /elf. Evenmin immers is hel

vreemd, dal men om de waarde der entropie bij menging te bepalen,

de stoffen in den verdunden gastoestand gebracht, daar vermengd,

en ten slotte gecondenseerd denkt 1
). Geheel op dezelfde wijze is het

entropieverschil bij een reactie in allé toestanden volkomen bepaald,

als hei voor de reactie m verdunden gastoestand is gevonden.

Wanneer wij nu na willen gaan van welke eigenschappen >\vv

reageerende stoffen het Ie bepalen entropieverschil afhangt, moeten

wij natuurlijk zulke onderstellingen maken omtrent de werkende

krachten, dal wij met de bekende chemische feiten in overeenstem-

ming blijven. Nu heeft Boltzmann aangetoond, dat reeds het feit van

de valentie der atomen bepaalde onderstellingen omtrent die krachten

uitsluit en andere waarschijnlijk doet worden. Gegeven een stof, bijv.

J,, bij zoo groot volume en zoo hooge temperatuur, dat zij geheel

in de atomen is gedissocieerd. Neemi men nu aan, dal de krachten,

die de atomen op elkaar uitoefenen, gelijkmatig zich over het geheele

oppervlak dier atomen verdeelen, dan vindt men bij verkleining van

hel volume, dal de atomen zich niel uitsluitend tol moleculen van

twee atomen zullen associeeren , maar lol complexen van 3, 4 enz.,

en dal zelfs hel aantal der tweeatomige moleculen /.w\- klein zou

'i Verg. bijv. van deb Waals Gont. II p. 94; Lorentz, Abhandlungen 1

p. 240; I'i.am k Thermodynamik § 254,

:»4
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worden ten opzichte der meeratomige, kortom men komt tol iets

met de feiten in lijnrechten strijd. Om dezen te ontgaan moet men

aannemen, dat de chemische attractie zich niet gelijkmatig over het

atoom verspreidt, maar in bepaalde gedeelten gelocaliseerd is. Daarop

wijzen natuurlijk ook de stereochemische feiten, trouwens eigenlijk

alles wat wij van structuurchemie weten. Elke eenigszins ingewik-

kelde organische formule wijsl er op, dat de atomen, in het mole-

cuul niet willekeurig ten opzichte van elkaar geplaatst zijn, maar

dat er een bepaalde structuur, organisatie heerscht, dat de atomen

op een bepaalde manier ten opzichte van elkaar georiënteerd zijn.

Neemt men nu chemische krachten van dezen aard aan, en berekent

men met behulp der statistische theorie der entropie het entropieverschil

tusschen gesplitste en ongesplitste moleculen, ofalgemeener van het sy-

steem voor en na de reactie, dan blijkt het dat dit entropieverschil afhangt

van bepaalde specifieke grootheden, volumina, waar die krachten

gelocaliseerd zijn, en die wij als de ,,chemische volumina" der betref-

fende stoffen hebben aangeduid. Van het „chemische volume" van

een bepaalde stof, bijv. waterstof harigl dan ook de „entropieconstante"

van waterstof af, d. w. /.. dat deel der entropie van zekere hoeveel-

heid waterstof, dat ongewijzigd blijft, zoolang de waterslofmoleculen

/.elf niet veranderen, maar zich wijzigt als bijv. de waterstof disso-

cieert. Wat er verder nu ook met die waterstof gebeurt, of wij haar

vloeibaar of vast maken, onder grooten druk brengen, of sterk af-

koelen, bij dit alles treden de chemische krachten niet meer op, de

waarde van de entropieconstante verandert er niet door, zoolang

slechts de moleculen waterstof in hun geheel blijven. Maar dan zal

nuk het entropieverschil van waterstof en zuurstof vóór, en water

na de reactie, even goed als het bij hooge temperaturen afhankelijk

blijkt te zijn van de specifieke chemische volumina der drie rea-

geerende stoffen, ook nog bij het absolute nulpunt van die groot-

heden moeten afhangen, en dus niet in 't algemeen gelijk nul mogen

worden gesteld.

Men zou hiertegen kunnen aanvoeren, dat hier een te sterke

scheiding tusschen phvsische en chemische processen wordt gemaakt,

en dat het toch wel denkbaar is, dat bij de phvsische processen van

het afkoelen en vast vriezen dezelfde krachten in 't spel zijn als bij

hel proces der chemische binding, zoodal ten slotte toch wel degelijk

ten gevolge der phvsische processen bij lage temperaturen juist het

entropieverschil zou verdwenen zijn. dat met de specifieke chemische

werking samenhangt. Maar daartegenover dient er op gewezen, dat

juist het warmlelheorcma zelf de meest nadrukkelijke scheiding tus-

schen phvsische krachten en chemische krachten handhaaft, waar
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het een wet uitspreekt, die gelden zal voor alle vaste stoffen in

zuiveren toestand, die echter ophoudt te gelden, zoodra er meng-

kristallen of alliages optreden.

Wat wij zooeven zeiden, laat zich ook aldus uitdrukken. Volgens

het warintetheorema is de vormingswarmte van een verbinding uit

de opbouwende atomen de eenige chemische grootheid, die voor haar

karakteristiek is, d. w. z. wanneer bijv. bij een chemische reactie

eenige isomeren gelijktijdig optreden, dan zal afgezien van zuiver

phvsisehe grootheden als soortelijke warmte bij constanten druk,

verdampingswarmte enz., de vormingswarmte van elke verbinding

het proces volkomen beheerschen. Alleen van die vormingswarm ten

(en die physische grootheden) zal het afhangen welke stoffen ont-

slaan en hoeveel van elk. De beschouwingswijze van Boltzmann op

dil punt, waarvan wij ons aanhangers toonden, meent integendeel,

dat op die wijze de rijkdom der chemische verschijnselen niet te

verklaren is. Naast deze vormingswarmte moeten, zoo meent zij,

andere factoren staan, met de plaats der atomen in het molecuul, de

oriëntatie, kortom de geheele structuur samenhangende, die veroor-

zaken, dat deze verbinding hier, gene daar ontstaat en in die hoe-

veelheden. De som der hiervan uitgaande invloeden laat zich dan

bij bepaalde onderstellingen, gelijk de berekening leert, wal het

entropieverschil betreft samenvatten in de waarde van het „chemisch

volunie". Bedriegen wij ons niet, dan zullen weinig chemici, speciaal

organische chemici, geneigd zijn de leer te aanvaarden, dat naast

zuiver physische grootheden alleen een energiehoeveelheid, de

vormingswarmte, beslissend is voor het chemisch karakter van

een stof.

Hel spreekt daarbij vanzelf, dat wij volstrekt niet hechten aan de

details van de voorstellingswijze der chemische krachten, waarvan

Boi.tzmann zich bij dit probleem bediend heeft. Integendeel hebben

wij er op gewezen, gelijk ook Boi.tzmann zelf doet, dat die voor-

stellingswijze slechts een eerste ruwe, benadering is, en dat zij aan-

gevuld moei worden om in overeenstemming te komen met de

ervaring, speciaal wat de soortelijke warmten betreft. Het ligl voor

de hand, die aanvulling thans van quantentheoretische beschouwingen

Ie verwachten. Maar zoolang het bewijs van het tegendeel met be-

proefd, laat slaan geleverd is, meenen wij te mogen blijven verwachten,

dat de grondgedachte, waarvan Boi.tzmann bij zijn beschouwingen

over het chemisme uitging: de localisatie der chemische krachten, en

de daarmede samenhangende organisatie van het chemische molecuul,

met de feilen in overeenstemming zal blijken, en dienovereenkomstig



( 832 )

ecu specifiek „chemisch" entropieverschil tusschen verschillende mo-

leculen uit dezelfde atomen opgebouwd zal mo iten bestaan.

Van dezen aard waren de bedenkingen, die wij in December lüio

opperden tegen hel warmtetheorema; wij kunnen niet inzien, dat zij

thans minder klemmend /.(inden zijn. Maar, zoo zal men vermoedelijk

zeggen, ien slotte zijn toch in alle vragen van natuurwetenschap de

1'eiien de hoogste rechter, en daar nu liet warmtetheorema zoo geheel

mei de feilen in overeenstemming blijkt, dient men het te aanvaarden.

Ongetwijfeld /(inden ook wij geen oogenblik aarzelen ons neer te

leggen bij experimenteele uitkomsten, die ondubbelzinnige bevestiging

van hel theorema zouden inhouden, maar een der weinige punten, ten

opzichte waarvan wij sederl December 1910 van meening veranderd

/.ijn. is dii dal wij thans nog veel sterker dan toen betwijfelen of er

uit de experimenteele gegevens wel iets at' te leiden valt omtrent hel

entropieverschil bij een chemische reactie die zich af zou spelen bij hel

absolute nulpunt.

Allereerst dient toch in hel oog te worden gehouden, hoe groot

de extrapolaties zijn die men zich moet veroorloven, als men het

warmteth erna aan de feiten wil toetsen. .Men hoort nogal eens de

meening uitspreken, dat men toch met die toetsing reeds een heel

eind gevorderd is op den weg naar liet absolute nulpunt, dat met

name liet werk door Nernst en zijne leerlingen in de laatste jaren

verricht, belangrijke bijdragen daartoe heeft geleverd. Maai- men houdt

daarbij niet in hei oog, dal dit werk. hoe bewonderenswaardig het

nok i-. toch slechis materiaal verschaft voor de soortelijke warmten

bij lage temperaturen, ter vergelijking met de desbetreffende, met

stelling 1 en '1 samenhangende formules. Maar mei de toetsing van

stelling 3, de chemische sielliiiLi waarom het ons uitsluitend te doen

is, blijft men daarbij even ver van hel absolute nulpunt verwijderd,

omdat de aard i\^v chemische reactie- medebrengt, dat de meeste

reeds bij /.eer hooge temperaturen niet meer reversibel te maken zijn,

terwijl er heneden het vriespunt van water nauwelijks één te vinden

is. De meest nauwkeurige toetsingen van het chemische deel van

liet warmtetheorema eisenen dan ook extrapolaties van honderden

en honderden uraden. Dat daaronder de nauwkeurigheid dier toetsing

ten /.eer-ie lijdt -preekt vanzelf. Wij /.uilen dn aan een tweetal voor-

heelden aantoonen. De bekende constante A voor het geval van het

dissociatieevenwicht .

kan voorgesteld worden door een formule van den vorm
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log K= — ,"7 + A log T — B T + C T' + 1

Nu is liet er voor de toetsing v;m hel wanntetheoreraa om te doen

de grootheid /, de integratieeonstante dei' evenwichtsvergelijking, te

bepalen. Volgens de berekeningen van den heer Scheffer (Deze

Verslagen Dec. 1**1 I . p. 761) vindt men voor deze grootheid uit de

experimenteele gegevens de waarden:

1= 1.75 of 1.57 als men gebruik .maakt van de soortelijke warmten

van Holbokn en Aistin ter bepaling van de coëfficiënten

A, Ben C, terwijl voorde verbrandingswarmte bij constanten

druk en 7"= '291°, waaruit Q moei berekend worden,

135580 wordt genomen.

/ = 2.71 als men gebruik maakt van dezelfde waarde voor de ver-

brandingswarmte, en de soortelijke warmten van Holborn

en Henning.

/ = 4.7M wanneer de onderstellingen omtrent de s.w. worden toe-

gepast, die Nernst in zijn vroegere berekeningen over hel

warmtetheorema heeft gemaakt.

/ = 2.25 wanneer men op de wijze van Bjekrum voor de s.w. gebruik

maak! van de formules van Einstein resp. van Nernst en

LlNDEMANN.

Verandert men de onderstelling omtrent de verbrandingswarmte,

dan wijzigen al deze cijfers zich weer, gelijk uil hel stuk van den

heer Scheffer blijkt.

Niet veel beter staat het met de waterreactie. Men vindt voor de

evenwichtsconstante dier reactie.

I= — 0.2 als men van de oorspronkelijke onderstellingen van Nernst

uitgaat.

ƒ=- -1.2 als men deze onderstellingen verbindt niet de metingen

van Holborn.

/ = — 2.4 als men de formules van Einstein resp. van Nernst en

Lindemann gebruikt.

Met blijkt dus wel duidelijk hoe zeer de waarde van /, die uit

de experimenten wordt afgeleid, beheerschl wordt door onze onder-

stellingen ter extrapolatie der s.w. Maar er is meer. Laten wij er

eens van afzien, dal de uitkomsten voor het te bepalen getal zoo

varieeren, en laten wij aannemen, dat dil getal zich volkomen scherp

uit de experimenten liet bepalen. < >p welke wijze heeft dan de toet-

sing van hei warmtetheorema aan deze cijfers te geschieden? Voor-

eerst moei een dampd ruk forum Ie \ oor elk der aan het evenwicht

deelnemende stoffen worden opgemaakt. Nernst schrijft deze in

den vorm :
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'-"' = - JixT *- 1 'lbb» T-ïïn T + c -

En nu dient de waanle van de constante C bepaald te worden.

Volgens hel warmte-theoroma toch zal < Ie algebraïsche som der aldus

bepaalde constanten gelijk moeten zijn aan de zooeven genoemde

integratieconstante / der evenwichtsvergelijking. Nu is het wederom

duidelijk, dat de waarde die men voor de constante in de daropdruk-

formule zal krijgen, in hooge mate zal afhangen van de onderstel-

lingen, die men maakt omtrent de soortelijke warmte en de latente

verdampingswarmte dei- stof, onderstellingen waarvan de coëfficiënten

van de termen waarin 7' voorkomt geheel afhangen. De Heer Nkrnst

is bij zijn berekening der chemische constanten uitgegaan van de

onderstelling dat de s. w. van gassen kan worden voorgesteld door

c = 3.5 - l.5n-|-«T en van vloeistoffen dooi- l.5n -}- aT, benevens

van bepaalde onderstellingen over de verdampingswarmte. Maar ook

dan laten de gegevens nog veel speelruimte over, gelijk blijkt uil

liet feit, dat de Heer Nkknst voor de chemische constante van water-

stof eersl 2.2 gevonden heeft, terwijl in de latere tabellen daarvoor

Ui is in de plaats gesteld. Toch /.al ook deze waarde weer wijziging

moeten ondergaan, omdat daarbij nog' de zooeven genoemde waarde

voor de s. w. is aangenomen, terwijl thans volgens de theorie van

Einstein ondersteld moei worden, dat de s. w. in gecondenseerden

toestand bij het absolute nulpunt niel L.5 n, maar wordt.

Men zou nog de vraag kunnen opwerpen: Is het mogelijk, dat de

gelijkheid die volgens hel warmtetheorema bestaat tusschen de inte-

gratieconstanten uit de dampdrukkrommen en int de evenwichtsver-

gelijking, wellicht onafhankelijk is van de bijzondere onderstellingen

omtrent de s. w. Ware dil zoo, en zou men door invoeren van

andere -. w . andere waarden voor de evenwichten en evenveel ver-

anderde waarden voor de dampdrukkrommen vinden, dan zou dal

voor hei theorema kunnen pleiten. Maar ook dil is niet het geval,

daar de bepaling der constanten der dampdrukkrommen, in tegen-

stelling mei die der evenwichtsvergelijking, niet alleen op de onder-

stellingen omtrent de s. w. in den gastoestand, maar tevens op die

in den vloeistoftoestand baseert. Zelfs een veranderde aanname voor

de laatste o.a. dat het verschil in s. w. in vloeistof- en gastoestand

niel 1.5 n is bij 7'= O verander! de C-waarden reeds merkbaar.

.Maar luien wij ook bij deze tweede bedenking niet stil blijven

slaan. Laten wij aannemen, dal hel ook hier mogelijk zou zijn uil

de experimenteele gegevens de integratie-constante met voldoende

zekerheid te bepalen. Hoe is dan verder de weg tot toetsing van het

warmtetheorema r

-
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De met behulp van bovengenoemde onderstellingen gevonden waar-

den der dampdruk-constanten bleken voor een tiental stoften ongeveer

met 1.1 ƒ overeen te stemmen, waarin ƒ de bekende constante uil

de empirische dampdrukformule van van der Waals is. In hoeverre

ileze factor 1.1 nauwkeurig is, blijkt uit het tabelletje der C en f
waarden, dal Nernst in zijne oorspronkelijke verhandeling aangeeft,

x

)
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moeten kunnen opstellen, waarin / de uil evenwichtsraetingen bere-

kende integratieconstante, <], de constante voor een der aan de reactie

deelnemende stoffen en rr het aantal moleculen dier stof, dal aan de

reactie deelneemt, voorstelt. Dan eersl /.uilen we een bewijs liebben,

dat werkelijk hel evenwicht door de aangevoerde getallen wordt

bepaald.

Wanneer hel aantal betrekkingen één minder is dan het aantal

chemische constanten, dan kunnen we één der constanten willekeurig

kiezen, en de andere zijn dan ondubbelzinnig bepaald ;
we hebben

dan dus om aan de experimenten Ie voldoen een vrije keuze \ au één

der getallen En deze vrijheid wordt natuurlijk steeds grooter naar-

mate hel aantal chemische constanten hel aantal betrekkingen overtreft.

Wanneer we nu eens nagaan, welke reacties tusschen de achttien

in hei lijstje aangegeven stoffen voldoende bestudeerd zijn, dan blijkt

dat dit aantal zich tol de volgende beperk! :

3 11, + N
a ^ 2 NH, (1)

2 H, + O, ^ 2 H,<> 2)

Ik + CL-! 2 HC1 (3)

N 2 + O, ^ 2 NO (4)

2 CO + <>., — 2 CO, (5)

Wanneer dus de evenwichten voor deze vijf reaelies voldoende

bekend zijn, hebben we nier vijf betrekkingen tusschen de tien

chemische constanten : Cu,, Cya , Co,, Cco> Cei, Chci. C^o, Cco a > C\h3J

en ('ii.ii- I' 1 ' overige acht chemische constanten schijnen zelfs in

hei geheel geene toetsing toe ie laten. We willen hierbij ter loops

nog opmerken, dat de watergasreaetie, welke dooi- combinatie van

2 en 5, en hei Deaconproces, hetwelk door combinatie van 2 en 3

verkregen wordt, twee vergelijkingen opleveren, welke afhankelijk

zijn van de genoemde, zoodal deze reacties hier buiten beschouwing

kunnen blijven.

Wanneer wc ons dus afvragen aan welke eischen eene tabel van

chemische constanten dient te voldoen om rekenschap te geven van

de waarnemingen der evenwichten, dan concludeeren wij derhalve

dal we van de tien constanten, welke in de vijf even wichtsverge-

lijkingen voorkomen, er vijf geheel willekeurig kunnen kiezen en

voor de overig' acht stoffen, welke behalve de/e in Nkrnst's lijstje

voorkomen, zijn we geheel vrij, daar de evenwichten hiervan niet

of niet voldoende hekend zijn. De toetsing, welke Nernst derhalve

voor de chemische zijde van het warinletheoreina len opzichte
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dezer evenwichten kan uitvoeren, kom! dus hierop neer, dal hij

heeft laten zien, dat, indien we voor die tien chemische constanten

de integratieconstanten der dampdrukkrommen kiezen, we één der

vele lijntjes krijgen, die met de evenwichtsbepalingen overeenkomen.

Maar zelfs onder deze omstandigheden blijven er nog procentisch

zeer belangrijke afwijkingen over. We kiezen om dit aan te looneu

hel voorbeeld, dal Nernst in zijne recente verhandeling in het

Journal de Chimie physique heeft uitgewerkt.

Uil de calorische gegevens over de vorming van water uit zijne

componenten, en met behulp zijner hypothese over de soortelijke

warmten vindt Nernst, dat het dissociatieevenwichl moei worden

\ OOl'geSteld door :

113900
o9 K, —-- 1,75 A*T

1:1 5.5 3

-f - ld-3 T — 10-" T- — lo n T* + C.
4 6 4,6 4.ti

lit 'i lijstje der chemische constanten wordt uu C bepaald op

— 1.2: ua substitutie vindt men dun de volgende overeenstemming

:

T waargenomen 1300°; 7'berekend 1340°.

De overeenstemming is zoodanig, dal Nernst dit als een bewijs

van de chemische conclusie wil aanzien.

Mudden we echter voor C niet - 1.2 maai' 0.6 genomen, dan

hadden we volkomen overeenstemming mei hel experimenl gevonden

1300°) en de constante kan zelfs n|> O worden gebracht zonder

slechter overeenstemming met hel experimenl te verkrijgen (T= 12(50°).

Door een wijziging in de onderstelling omtrent de s.w. kan men.

gelijk Nernst in den nieuwsten druk zijner Theoretische Chemie heeft

aangetoond, hel verschil tusschen de formule en de waarneming- uu

20 terugbrengen, terwijl men ('=- 1.2 behoudl 7'= 1320°).

Ook dan echter kan men lol volledige overeenstemming geraken met

een waarde van C= — O-' 1 en maakt men geen grooter fout met

een waarde van 0.6 dan met de waarde van C= 1.2. die

uil het warm letheorema en de dampdrukconstanten volgt. Gelijke of

grootere vrijheden vindt men, gelijk de Heer Nernst zelf zegt, bij

de overige reacties.

liet voorgaande heeft uitsluitend heirekking op gasevenwichten.

Beschouwen we nok de reacties lusschen vaste stollen, dan treden

nog andere, niet minder belangrijke quaesties op. Wij zullen dit aan

een enkel voorbeeld toelichten liet klassieke voorbeeld voor de

') Dezelfde omstandigheid, hel optreden van mengkristallen, die wij in den tekst

ten opzichte van het stelsel rhombische zwavel t^ monokline zwavel ter sprake
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chemische zijde van het warmtetheorema, liet voorbeeld dat men

telkens weer ziet aangehaald als zijn meest sterke bevestiging is de

overgang van rhombische in monokline zwavel. Op grond van het

warmtetheorema vindt men voor het overgangspunt dier beide modi-

ficaties 3fi9°.5, terwijl het experiment 368°.4 levert.

Nu hebben echter de jongste onderzoekingen van Smits l

)
getoond,

dat dit overgangspunt zelf niet vast staat, maar naar gelang der

wijze van experimenteeren zich zeer belangrijk laat verschuiven. Zoo

werd een verlaging van het overgangspunt van 10° geconstateerd.

Dit ligt daaraan, dat men bij den overgang van rhombische in

monokline zwavel niet te doen heeft met chemische individuen, niet

niet de omzetting van een unair stelsel, maar met een omzetting

plaats grijpende in een binair of ternair stelsel, dat zich als men

lang genoeg wacht pseudo-unair gedraagt. Of m.a.w. rhombische en

monokline zwavel bestaan beide uit mengkristallen van twee, wellicht

drie soorten molekulen, zoodat men daarop het warmtetheorema niet

mag toepassen. En ook een beroep erop, dat de optredende concen-

traties wellicht of zelfs waarschijnlijk zeer klein zijn, kan dit bezwaar

niet ontzenuwen, daar het immers juist de veranderingen in deze

kleine concentraties zijn, die de verschuiving van het overgangspunt

met meer dan 10° te weeg brengen.

Op grond van het bovenstaande nieenen wij te mogen concludeeren,

dat men niet kan zeggen, dat de experimenteele feiten zouden

dwingen de chemische zijde van het warmtetheorema te aanvaarden.

Op grond dier feiten kan men naar onze meening niet anders dan

tot een non liquet concludeeren. En dit zal, voor zoover zich laat

aanzien, nog geruimen tijd zoo blijven. Immers de eenige werkelijk

directe experimenteele toetsing: het nagaan van chemische reacties

dicht bij het absolute nulpunt, laat zich niet verwezenlijken.

In die omstandigheden kan o.i. alleen de theorie beslissen, een

theorie natuurlijk, die allereerst rekening houdt met de fundamen-

brengen, speelt ook bij andere reacties een rol. zoo in de ceilen :

Pb 4 2AgCl = I'bCl, h 2Ag

Pb + 2Hg Cl = PbCl, + 2Hg

waai'in niet zuivel
1 lood, maar loodamalgaan gebruikt wordt (zie bijv. E. (Johen

Chem. Weekblad, 1!U1 N". 3). Wij wenschen echter op deze plaats niet uitvoeriger

op de vraag naar deze en gelijksoortige omzettingen in Ie gaan, omdat de Heer

Gohen l.c. een uitvoerige mededeeling daarover beeft in uitzicht gesteld, en ver-

wijzen voorloopig slechts naar de geciteerde mededeeling en een andere van zijn

hand (Z. f'. Elektrochemie, 1911, N 1

. 4, p 144) waaruit o.i eveneens slechts de

conclusie kan getrokken worden, dat bel experimenteele feitenmateriaal voert tot

een non liquet omtrent de chemische zijde van het warmtetheorema.

'i Deze Verslagen van Sept. l'.HI, p. 101.
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teele chemische teilen, die wij boven hebben genoemd, maai' die

voorts ook de bezwaren weet te vermijden, die de in ons vorig

opstel uitvoeriger geschetste hypothese over de chemische krachten

met name ten opzichte der soortelijke warmten aankleven. En liet

kan dan o.i. niet twijfelachtig zijn, langs welken weg men zulk een

theorie zal moeten trachten te vinden. Men zal de quantentheorie,

die tot zoo belangrijke uitkomsten heeft geleid, moeten trachten uit

te strekken ook tot de chemische verschijnselen ; men zal dienen te

onderzoeken hoe de eigenschappen der reversibele chemische reacties

met de stralingsverschijnselen samenhangen. Is die samenhang gevon-

den, dan is de weg aangewezen om met behulp der statistische

theorie van de entropie het entropieverschil eener chemische reactie

te berekenen bij temperaturen, waarbij die reactie inderdaad plaats

kan hebben, en het zal dan met behulp der reeds verkregen kennis

der soortelijke warmten zeer eenvoudig zijii het entropieverschil te

berekenen ook voor temperaturen, waarbij van chemische reacties

geen sprake meer kan zijn.

Een van ons heeft zich met deze quaestie beziggehouden en hoopt

over niet te langen tijd in de gelegenheid te zijn daarover nadere

mededeelingen te doen.

Meteorologie. De Heer J, P. van okr Stok doet, mede namens

den lieer P. H. Gallé, eene mededeeling: „Over de veran-

dering van het weder in verband met locale toestanden".

1. Voor het probleem, waarvoor zich ieder gesteld ziet die zich

bezig houdt met het dagelijks opmaken eener verwachting omtrent

het komende weder, kan, uit den aard der zaak, geen nut getrokken

worden uit eene theorie der luchtbevveging die, \(»or stationnairen

toestand, het evenwicht beschouwt tusschen de drie optredende

krachten: den gradiënt der luchtdrukking, den invloed van de aswen-

teling der aarde, en de wrijving. Voor de oplossing van dit probleem

is noodig eene kennis van hetgeen er geschiedt, of althans geschie-

den kan. wanneer de toestand verandert met den tijd; b.v. als het

centrum van een cycloon zich verwijdert of opvult, nadert of ver-

diept, of ook wanneer, bij gelijkblijvenden afstand en intensiteit,

dit centrum zich beweegt langs den omtrek van een uit de plaats

der waarneming getrokken cirkel.

Het is duidelijk dat, in het laatste geval, door deze draaiing, in-

dien hare snelheid van de orde. is van die der aardrotatie, het effect

daarvan kan verminderd worden, zoodat de hoek tusschen gradiënt
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en windrichting kleiner wordl of zelfs verdwijnt, of ook dal zij dil

elleei versterk I en een grooteren afwijkingshoek te weeg brengt.

Evenzeer is bel duidelijk dal eene verstoring van hel evenwicht,

veroorzaak! dooi- eene verzwakking van de gradiëntkrachl zich zal

uiten als een schijnbare vermeerdering van hel effeel van aardrotatie

en wrijving en zoowel een afwijkingshoek als een verhouding tus-

schen windsnelheid en gradiëntkrachl grooter dan de normale zal

veroorzaken. Is deze invloed zóó groot, dal hij, binnen de bekende

grenzen van de snelheid dei' optredende veranderingen, nuk in de

betrekkelijke ruwe waarnemingen (schatting vari windkrachl en op-

gave van windrichting in 1(> streken), die in een -weerkaartje worden

ingeteekend, duidelijk zichtbaar wordt, dan zou hierin een middel

gegeven zijn om, uil zuiver locale toestanden, op grond van af-

wijkingen van normale waarden (normaal gedefinieerd als liet voor-

komende bij stationnairen toestand), besluiten te trekken omtrent in

ie treden veranderingen van toestand.

2. Ten einde te onderzoeken in hoeverre de aangeduide afwij-

kingen aan deze voorwaarde voor bruikbaarheid in de praktijk

voldoen, moge hel eenvoudig geval worden beschouwd van eene

beweging die verloop! in horizontale vlakken, d.i. hetzij rechtlijnige

isobaren, hetzij kromlijnige, maar op grooten afstand van het kromte-

centrum, waar geen vertikale beweging plaats heeft. Nemen wij de

plaats der waarnemingen als oorsprong van polaire coördinaten en

beperken wij onze beschouwingen uitsluitend t<»t dil punl (r '= 0),

dan vervallen uit de algemeene bewegingsvergelijkingen 1

):

dr ir
-\- mui 1 r

<)t r
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waarin beleekeril :

r, de windsnelheid.

H, de richting van de luchtbeweging, geteld van af hel noorden

door bel oosten.

a = 2 sin ff , >/ — geogr. breedte der plaats.

//, de hoeksnelheid der aarde = 7.29 X 10 ;'

kn = /, de wrijvingscoëfficiënt.

/>, de luchtdrukking.

q, de densiteit der lucht.

Voor de verandering mei den tijd van den gradiënl kan men nu.

indien men slechts voor korten lijd de intredende verandering

wenschl Ie beschouwen, eene willekeurige functie bezigen, zoodanig

gekozen, dal de integratie gemakkelijk uitvoerbaar wordt.

Wij nemen aan dat de verandering in intensiteit van (\cn gradiënt

geschiedt volgens de functie:

eqnt

en dat zijne verandering in richting kan worden voorgesteld door

eene eenparige draaiing met eene hoeksnelheid sn in den zin van

de wijzers van een uurwerk.

De vergelijkingen (1) worden dan, als d de hoek is dien de

gradiënl op den tijd £= mei de noordrichting maakt:

dr
\- bw — //'"/»' cos [H — 3 — snt)

dt

d& , _ He!int sin (H — 8 — snt)
dl /

'

Aan de/c vergelijkingen wordt voldaan donr de waarden

(2)

waaruil volgt voor den afwiikingshoek:

, O = H
u

-} snt

a - s

tang (/9
()

-— 3) — hum tt =— (:i)

k-\-q

zoodal ook geschreven kan worden:

// e'l"t II rl"'

v = cos ie = - sin <( (1)
n (/

| g) n {a -s)

Met hel andere gedeelte van den volledigen integraal, dal uit (2)

kan worden afgeleid door de rechtsche termen gelijk nid te stellen

en waarvan de beteekenis zou zijn, de superpositie van een wind

\ an willekeurige sterkte :

e,, hi
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die under tien invloed der wrijving geleidelijk afneem! en roteerl

met de hoeksnelheid au, behoeft geen rekening gehouden Ie worden.

Deflnieeren wij nu als normale waarden :

'i Hcosa. Hsinu.
'•"'."«„ =

.

en I „=— =-
k ii I: ii ii

dan wordt

V /' COS tt U sin (( V k%
-\ ii'

(/• |- Y)cos« (a .-),i„ « ix
(/

.

(/ y {l , <y
<

In de volgende tabellen is een overzicht gegeven van de waarden,

TABEL I. Afwijkingen van den afwijkingshoek van de normale waarde.

Krimpende wind Ruimende wind

—a -0.75(7 -0.5a —0.25a -f0.25a +0.5a +0.75a +a

__2
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die de grootheid a « en de verhouding ''/,„ aannemen bij toe-

kenning van verschillende waarden aan ij en s; voor de breedte is

genomen 52°, terwijl k gelijk is gesteld aan de eenheid, 'i geen

overeenkom! mei een normalen afwijkingshoek

:

«„ = ^8°

])e positieve verschillen en de verhoudingen grooter dan de eenheid

zijn vet, de negatieve verschillen en de verhoudingen kleiner dan

de eenheid cursief gedrukt.

De waarden in de bovenstaande tabellen aan q en s toegekend

komen overeen met de volgende snelheden van verandering:

'/
=
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dient geen verband te houden mei rijzing of daling van den baro-

meterstand op de plaats der waarneming, in den omtrek waarvan

alleen eene verdichting of verruiming der isobaren kan plaats vinden;

In de tweede plaats kan het geval zich voordoen dat wind en

afwijkingshoek blijkbaar onder den invloed verkeeren eener nog ver

verwijderde depressie; in dal geval kan eene versterking van den

gradiënl beteekenen zoowel eene verdieping van de depressie bij

gelijkblijvenden afstand, als eene nadering van hel centrum bij

gelijkblijvende diepte omdat, volgens de theorie dei' cyclonen, de

gradiënt der drukking in het buitenste gedeelte van hel eveloonge-

bied omgekeerd evenredig verandert men den afstand tot het centrum.

l'ii de verhouding van windkracht en afwijkingshoek tot de nor-

male waarden, op plaatsen rondom hel centrum gelegen, kan echter

worden opgemerkt welk der beide gevallen zien voordoet, terwijl

natuurlijk zoowel hel een al- hel ander kan geschieden.

Verzwakking van den gradiënt, d.i, negatieve waarde van </. is

dus in het geval van evelmialiii toestand eene aanwijzing van stij-

genden, versterking van den gradiënl van dalenden barometerstand

Een ie sterke wind, vaak gepaard aan een te grooten afwijkings-

hoek, i- eene aanwijzing voor verwijdering van hel centrum dor

depressie, vergezeld van eene verandering van de windrichting in den

zin van de wijzers van een uurwerk en een rijzenden barometer

van rechts naar links indien men den rug naai- den wind keert.

Deze, of ook andere, op grond van de gegevens der tabellen gefor-

muleerde regels voor eene wêerprognose komen grootendeels overeen

met de reeds sedert verscheidene jai'en door den heer Güilbkrt aanbe-

volen regels; zij vullen echter deze regels aan. in zooverre hierbij

nok rekening i- gebonden mei hei geval van rechtlijnige isobaren',

wanneer eene stijging of daling van den barometerstand achterwege

kan blijven en vooral ook omdat de belangrijke invloed der rotatie

is aangetoond, die in West-Europa, waar hel weei onder den invloed

staal van zich met meerdere of mindere snelheid bewegende eentra

van depressie, hetzij in de Noorweegsehe Zee hetzij in hel Kanaal,

van overwegend belang zijn.

I

1 '- door ( Uu.BK.KT langs zuiver empirischen weg gevonden regels

berusten <lns op een rationeelen mechanischen grondslag en kunnen

waardevolle inzichten verschaffen, mits men in het oog houde dat

zij alleen geldig kunnen zijn voor plaatsen, die op vrij grooten

afstand van hel centrum ec\\f\- depressie gelegen zijn en indien de

verandering van toestand vrij snel geschiedt.

'i ei. Guilbert. Nouvelle methode < t *
- prévision du lemps, avec une préface pei

B. Brunhes, Paris, Gauthiers Villars, I'
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Alteen dan toch /.uilen de afwijkingen van den stationnairen toe-

stand groot genoeg zijn en in hel oog vallen ; maar in zulke geval-

len zijn zij dan ook van bijzondere waarde, daar men hierdoor in

staat is snel opkomende veranderingen, die anders niet zonden opge-

merkt zijn, nog bijtijds te zien en te signaleeren.

In de nabijheid van het centrum gelden deze regels niet, evenmin

als de boven aangevoerde formules, omdat daar de opstijgende lucht

een overwegende rol speelt en eene verzwakking van wind en

gradiënt niet eene verwijdering, maar eene nadering tot het centrum

kan beduiden, daar in dit gebied de gradiënt toeneemt niet den

afstand.

In de praktijk levert de toepassing der eenvoudige regels natuur-

lijk vele moeilijkheden op: slechts zelden is de toestand zoo een-

voudig als die waarop de bovenstaande berekeningen zijn gegrond.

en reeds het geval van twee gradiënten, waarvan een constant naar

grootte en richting, de tweede veranderlijk is (hetgeen vaak voorkomt;

b.v. een constant centrum van hooge drukking en een ten opzichte

daarvan veranderlijk centrum van lage drukking) zou tol zoo samen-

gestelde formules leiden, dal zij onbruikbaar waren. Bovendien is

het moeilijk a vue richting en grootte van den gradiënt te bepalen, de

schatting van windkracht en windrichting geven aanleiding' tot onze-

kerheid en het is moeilijk te bepalen welke windkracht en afwij-

kingshoek als normaal moeten worden beschouwd.

3. Ofschoon het feit, dat Guilbïirt deze aanwijzingen langs zuiver

experimenteelen weg heeft gevonden, reeds een bewijs is van bruik-

baarheid in de praktijk, kan toch alleen eene vrij lang voortgezette

systematische toepassing tot een juist oordeel omtrent de bruikbaar-

heid en het te behalen gewin leiden, en deze proefneming kan alleen

aan een scherpe kritiek op de gestelde prognose hare waarde

ontleenen.

Ook dan nog zal hei moeilijk zijn aan Ie geven welk gewin de

toepassing der regels van Guilbert gegeven heeft, daar, bij het

-lellen der verwachting, uu als vroeger rekening moei gehouden

worden mei vele en velerlei momenten, die met deze regels geen

verband houden.

De gewenschle kritiek werd in de proefneming, waarover enkele

resultaten hier worden medegedeeld, verkregen door hei weerkaartje

door twee stel loodrecht op elkander staande evenwijdige lijnen in

negen vakken Ie verdeelen en voor elk dezer vakken aan te geven,

hoe de te verwachten veranderingen in drukking volgens de waar-

genomen symptomen moesten zijn.

55
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Dit geschiedde door -f- en -teekens, soms versterk! door de

woorden veel of weinig; ook werd gebruik gemaakt van de teekens

+ en -F om aan te duiden dal de verwachte veranderingen gering

moesten zijn nl. '2 A 3 mM) in positieve ot' negatieve richting ; door

diagonalen in de rechthoeken te denken was het ook mogelijk liet

toekomstig beeld scherper te vormen.

<>|i deze wijze is de proefneming uitgevoerd gedurende de maanden

TABEL III. Frequenties der trefprocenten.
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Mei, .luni, October, November ei) December 1910, Januari, Februari,

Maart, April en November 1911. Naast de verwachting omtrent het

weder werd ook van de wenschel ijkheid van liet hijsehen van storm-

signalen aanteekening gehouden.

Ten einde een numerieke waarde voor juistheid der verwachting

te verkrijgen, werden voor elk der vakken, bij de vergelijking met

den werkelijken toestand in hel volgend weerkaartje, de volgende

cijfers toegekend.

4 liij volledig succes

3 ., bijna

2 .. half

1 ., verandering in de richting der verwachting

maar te gering.

t) Heen succes ut' tegengestelde verandering.

Voor de maanden .Mei en Juni weid eene kritiek opgemaakt voor

12 uur en '24 uur later. Het trefprocent voor liet geheele i>ebied is

berekend uit de frequenties der voorgaande tabel, waaruit ook blijkt

het aantal dagen in elke maand, waarop een verwachting is gesteld.

Hieruit blijkt dat in de maanden Mei en Juni 1910 na afloop

van 12 uur een liooger trefprocent werd bereikt dan na 24 uur,

hetgeen te verwachten was. Daar de meeste storingen uit liet Westen

komen en de drie westelijke vakjes I a. b. c. in de linker helft

geen stations bevatten, is het duidelijk dal daar en in liet Zuid-

oosten (vak II Ie) de kleinste Iret'procentcn moeien worden behaald,

hetgeen blijkt uit liet volgende overzicht :

TA HEI. IV.

I II III

a 65% 75% 77%
I, 70% 79",, 76%
c 70" , 76° , 69%

Uitvoeriger /.uilen de resultaten van dil onderzoek, betrekking

hebbend op de voorspelling, afzonderlijk voor windrichting, tempe-

ratuur en regenval en op de verhouding van gradiënt en windkracht

in de uitgaven van hel Meteror. Instituut worden gepubliceerd.

I!ij deze verwachtingen, gesteld op grond van in een weerkaartje

aangegeven waarnemingen, is het natuurlijk niet mogelijk uitsluitend

rekening te houden met de regels van Güilbert en maakt men ge-

bruik van de vele andere indicaties door liet synoptisch beeld gesug-

gereerd. Ken zuiverder beeld van het gewin, dat-door toepassing dezer

symptomatische regels is te behalen, verkrijgl men door. uitsluitend

op grond van windwaarnemingen en kennis van den gradiënt voor
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één bepaald station, zonder raadpleging van een weerkaart, de

komende luehtdrukkingverandering te voorspellen,

Dit is geschied voor hel station Swineraunde in de jaren 1909 en

1910.

I )(.' grootte en richting van den gradiënt werden berekend uil de

barometerstanden op de stations Hamburg, Whisby en Breslau, te

zamen vormende een driehoek in welks zwaartepunt Swinemunde

ongeveer is gelegen.

De kritiek van de Irefkans uns ongeveer dezelfde als de boven

voor hel gebied van hel weerkaartje aangeduide; het resultaat was

een trefkans \an 65.4 %, hetgeen als een vrij zuiver resultaat van

deze methode, zonder toepassing van andere middelen kan worden

beschouwd.

Wal het signaleeren van komende stormen betreft, was hel resul-

taat, zooals Ie verwachten was, vooral voor snel opkomende stormen,

beslist gunstig, waarvan een aantal belangrijk vroeger kon worden

voorspeld dan mogelijk geweest ware zonder op de betrekkelijke

windkracht en afwijkingshoeken te letten.

Metereologie. De heer J. 1'. van der Stok doel eene mededee-

ling: „Over den afioljkingshoek tusschen gradiënt van lucht-

drukking en luchtbeiueging" ,

In een vorige mededeeling \) heb ik aangetoond hoe, uit de half-

daagsche variatie \an barometerstand en wind, de gemiddelde

wrijvingscoëfficiënt, en dus ook de afwijkingshoek tusschen richting

van den gradiënl <\f\- drukking en die van de luchtbeweging, kan

worden berekend. Als resultaat, afgeleid uit waarnemingsreeksen

verricht te de Bilt en aan boord van hel lichtschip Terschellinger-

liank, werd op deze wijze gevonden dat de afwijkingshoek, berekend

volgens de bekende uitdrukking vooi' statioilnairen toestand:

_! h sin </ a
tami e. z= - r=

/ /•

II z= '1 siu </ , / = /' //

(/ = geogr. breedte

ii - hoeksnelheid der aardrotatie

l — wrijvingscoëfficiënt

iu winlei' cu najaar aanmerkelijk kleiner was dan in voorjaar en

zomer.

:

i Deze verslagen: Zitting 28 April 1911.
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Neeml men aan, dal deze uitkomsl niel een gevolg is van de

onzuiverheid der ten grondslag gelegde uitdrukkingen van de half-

daagsctie variatie of van de onvolkomenheid i\ev in toepassing

gebrachte theorie, en houdl men rekening met het bekende feit dat

(althans in ons land de afwijkingshoek in sterke mate veranderlijk

is met de richting van wind en gradiënt, dan zijn twee voor de

hand liggende verklaringen mogelijk.

In de eerste plaats kan hel zijn «lal de specifieke afwijkingshoek,

d.i. die voor elke richting afzonderlijk beschouwd, inderdaad ge-

durende het geheele jaar dezelfde blijft, maar dal de veranderlijk-

heid van den gemiddelden afwijkingshoek moei worden toegeschreven

aan de verdeeling «Ier verschillende windrichtingen in de jaargetijden.

Zoo b.v. moe! hel feil dat, in ons land. gedurende hel voorjaar

noordenwinden op den voorgrond I reden, gepaard aan de waarneming
dat de gemiddelde afwijkingshoek bij N.-wind bijzonder groot is,

tol gevolg hebben dat in liet voorjaar de gemiddelde afwijkingshoek

grooter is dan de gemiddelde voor liet gansche jaar.

In de iweede plaats is hel ook mogelijk dal de specifieke af-

wijkingshoek in verschillende jaargetijden van grootte verandert,

hetgeen zou wijzen op eéne veranderlijkheid van den wrijvings-

coëfficienl mei de temperatuur of ook met de turbulentie dei- be-

weging.

Ten einde dit resultaat eener theoretische behandeling k toetsen

aan de uitkomsten van direole waarneming kan gebruik worden

gemaakl van de waarden van den gradiënt der drukking die, sedert

Maart 1904, voor de tijdstippen 7 en 9" 30" vin. van eiken dag,

ml de kilometerstanden <\vr vijl' Nederlaiidsche hoofdstations worden

berekend en op de dagelijksche weerkaartjes aangegeven. De ge-

middelde richting, geldende voor hel in 't midden gelegen station

de lult, is uitgedrukl in Mi windstreken en heefl dus eene onzeker-

beid van i II .25; in de oorspronkelijke, niet gepubliceerde leggers

zijn, wel is waar, deze richtingen nauwkeuriger berekend, maar
eene eenvoudige beschouwing '\a- weerkaartjes leert terstond dal,

mei een naar grootte en richting gelijken gradiënt, de meest ver-

schillende afwijkingshoeken voorkomen, zoodat liet gebruik van

nauwkeuriger bepaalde waarden geen voordeel zon aanbrengen en

alleen uit een groot getal van observaties vertrouwbare gemiddelden

kunnen afgeleid worden.

Evenmin scheen lei. na eenige proef berekeningen, wenschelijk

alleen die gevallen te beschouwen waarin de gradiënt een bepaalde

minimumwaarde overschrijdt, daar dikwijls bij kleine gradiënten de

waardebepaling klaarblijkelijk juist en zeker is en, omgekeerd, bij
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groote gradiëntwaarden, de gecompliceerde toestand en de krom-

mingen der isobaren de berekening onzeker maken.

Op grond hiervan zijn, in hel volgend onderzoek, voor de vijf

stations, alle waarnemingen van den afwijkingshoek gedurende hel

lijdvak Maarl 1904—December 1910 opgenomen, onafhankelijk van

de grootte van den gradiënt, mei uitzondering echter van de,

overigens zeldzame, waarden grooter dan 13.5° of kleiner dan 0°.

Voorts i^ dezelfde gradiëntrichting, die eigenlijk alleen geldt voor

hel station de Bilt, ook als geldig beschouwd voor de overige

stations, daar in den regel de kromtestraal der isobaren grooi is in

vergelijking mei den afstand tusschën de verschillende stations.

In tabel I zijn, voor hel station de Bilt, de frequenties der boek-

waarden, correspondeerende mei verschillende gradiëntrichtingen, over-

zichtelijk samengesteld.

TABEL 1. Frequenties der boekwaarden tusschën gradiënt en lucht-

beweging, de Bilt, 1904-1910.

Richting
gradiënt
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Hieruit blijk) dal de verspreiding der waarden eene /.eer groote

is, zoodaf tle eenvoudige verhouding tnsschen afwijkingshoek, aard-

rotatie en wrijving, die in de bovenstaande formule wordt gegeven,

sleehls zelden wordl verwezenlijkt. Tabel II geefl de waarden van

den afwijkingshoek, berekend uii dergelijke frequentietafels als

tabel I. \ ooi de vijf' stations en lii gradiëntrichtingen.

TABEL II. Gemiddelde hoek van afwijking voor verschillende gradiëntrichtingen.

Gradiënt
Groningen Helder de Bilt Vlissingen Maastricht

N
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De verschillen tusschen de uiterste waarden bedragen : voor

Groningen 22°, voor Maastricht 23°, voor Helder en de Bilt 29°, voor

Vlissingen 3:5°. De verklai'ïng van deze groote verschillen moet,

zooals in eene andere mededeeling is besproken, voornamelijk daarin

worden gezocht, dal in een klimaat als het onze stationnaire toestanden

hel rek keiijk zelden voorkomen zoodal d snvoudige formule niet

meer toepasselijk is.

Een westelijke gradiënt wijsl vaak op een naderende depressie,

gepaard mei versterking van den gradiënt, een oostelijke gradiënl op

verwijdering van hel centrum, waarbij tevens de depressie zich opvult

en verdwijnt; in de uitdrukking voor den tangens van den afwijkings-

hoek uilen zich deze veranderingen van den toestand, in hel eerste

geval door eene schijnbare vermeerdering, in hel Iweede geval door

eene schijnbare vermindering van den wrijvingscoëfficiënt.

Bij Noordelijke en Zuidelijke gradiënten zal, bij hel oostwaarts

TABEL III. Gemiddelde hoek van afwijking voor verschillende windrichtingen

Wind- Magnetisch 14° West

Groningen Helder de Bilt Vlissingen Maastricht

richting Helder Vlissingen

N
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l rekken der depressies, de rotatiesnelheid van ilen gradiënl hare

grootste waarden bereiken, terwijl de afstand wei-ui» verandert, deze

rotatie moet zich merkbaar maken als een schijnbare vermindering-

ui' vermeerdering van hel effect der aardrotatie, waardoor het optreden

van twee maxima en minima wordl verklaard.

Ter verklaring van de wijze waarop bij Maastricht de verdéeling

der verschillende waarden optreedt, is het wenschelijk de voorgaande

tabel III te beschouwen, waarin de afwijkingshoeken worden gegeven

Overeenkomstig de verschillende windrichtingen. De/c tabel is uit de

vorige afgeleid door lineaire interpolatie.

De beide maxima treden bij Maastricht op bij N en SSE wind

en houden blijkbaar verband met de richting van de riviergeul

TABEL IV. Waarde van den afwijkingshoek, de Bilt.

Frequenties Afwijkingshoek

Gradiënt

richting
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waarin del station is gelogen; voor die richtingen moei de onder-

vonden wrijving minder /.ijn dan in de richting E-W.

Hieruit blijkt dat, moge al voor de vier overige stations de ver-

andering naar grootte en richting van den gradiënt de voornaamste

oorzaak zijn van liel verschil der afwijkingshoeken, toch ook de

plaatselijke toestanden een aanmerkelijke rol spelen, en de wrijvings-

factor k /.eker niel dezelfde zal zijn voor verschillende richtingen.

Dat bij X en NXW wind de afwijkingshoek groot is, is in over-

eenstemming mei hel feil dal de afgelegde weg grootendeels over

zee loopt waar de wrijving gering* is
;
hier staat echter tegenover

dat de SW wind. die ook, zij' hel in mindere mate, over zee waail,

eer een minimum dan een maximum waarde Ie voorschijn roept.

Zooals ie verwachten was treedt hel verschil tusschen de land- en

TABEL V. Waarde van den afwijkingshoek.
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zeestations duidelijk op in de gemiddelde waarden voor alle gradiënt-

richtingen der tabel II: hel ineesl inlandsche station, Maastricht,

ü'eetï de kleinste waarde 62 . Helder, hel meesl maritieme station,

de grootste nl. 77 .

Indien men den afwijkingshoek bij verschillende gradiënt-richtin-

gen berekent voor verschillende jaargetijden, dan wordt, zooals uil

tabel l\ blijkt, voor sommige richtingen van den gradiënt, met name

van de E—S richtingen, het aantal der frequenties Ie gering, vooral

in den wintei
;
daarom zijn, zooals in tabel IV is aangegeven, voor

dii onderzoek alle frequenties drie aan drie te -amen genomen zoo-

dat 'Ie berekende gemiddelde waarden van den afwijkingshoek be-

trekking hebben op eene boekwaarde \an i>7 ,5 en niet, als die der

vorige tabellen, van '12 .5.

TABEL VI. Waarden van den afwijkingshoek.

(iemidd. 70°. 9 12°. 2 72°. 8 73°.

3

59°. 2
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i>uk ilan 1 . - voor hel SE tpiadrant hei aanial waarneming

in tien winter nog klein genoeg, hettreen echter niet verhindert

«lat il? sremiddelde waarden regelmatig verloopen.

i >p dezelfde wijze zijn de afwijkingshoeken voor de vier overige

stations berekend en gegeven in de tabellen V en VI, kortheids-

half zonder de daarbij behoorende frequentie-, die trouwi -

weinig verschillen van die vuur hel station «Ie Bilt.

lit de iremiddelden voor alle richtingen te zanten genomen blijkt

dat ile specifieke afwijkingshoek voor de landstations, de Bilt en

Maastricht, grooter is in voorjaar en zomer dan in winter en najaar.

dat echter bij «ie maritieme stations VHissingen en Helder, en ook bij

Groningen, dit onderscheid niet of weinig merkbaar i< en bij Helder

zelfs in omgekeerden zin optreedt.

Dit resultaat kan echter niet als - ssend worden beschouwd

wegens de geringe frequentie- van sommige rirhtingen, terwijl de

regel voor sommige der meest voorkomende richtingen b.v. NW en

\\~YV wei. voor andere, b.v. de E richting, niet doorgaat.

Zoo vindt men voor d< stgenoemde richtingen gemiddeld :

TABEL VIL Gemiddelde specifieke afwijkingshoek bij

iêntriehtingen NW er. NNW.
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CABEL VIII. Gemiddelde afwijkingshoek volgens frequenties

der richtingen 1904- 1910.
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Daar, bij de bekende veranderlijkheid der meteorologische toestan -

den, oen tijdvak van /.exen jaren 1904 1910) nog te kort is om
voor verschillende jaargetijden windfrequenties te leveren, die als

normale kunnen worden beschouwd, schijnt hel niel zonder belang

de uitkomsten der tabellen v en NI voor Helder en Vlissingen toe

ie passen op de 25-jarige waarnemingsreeksen van den wind gedaan

op de liehtschepen Terschellingerbank en Schouwenbank, die in de

nabijheid dier stations zijn gelegen.

Die windfrequenties zijn samengesteld in tabel I

X

. waarin de

richtingen magnetisch zijn opgegeven; de gemiddelde westelijke

declinatie kan op 14 worden gesteld en hei i-, met hel oog op

deze berekening dal in tabel III niku- Helder en Vlissingen ook voor

magnetische windrichtingen de daarmede overeenkomende afwijkings-

hoeken zijn berekend.

De uitvoering dezer berekening leidl tol hei volgend resultaai :

Terschellingerbank 74°. 5 77 :

.s 78°.5 75°.6 76°.59

Schouwenbank 70.0 73.9 73.6 71.0 72.11

Hieruit blijkl dat, ook al moge bij Helder de specifieke afwijkings-

hoeken in winter en najaar grooter zijn dan in zomer en voorjaar,

toch de totaal gemiddelde^ wegens de verdeeling van den wind

over de jaargetijden, den algemeenen regel volgen.

De op de/.e wijze berekende afwijkingshoeken voor Terschellinger-

bank zijn veel grooter en waarschijnlijk juister dan die uil de half-

daagsche variatie van wind en barometerstand afgeleid, waaruit

mag worden besloten, dat deze variaties hol; ie veel aan de theorie

vreemde factoren bevatten, om eene directe toepassing daarvan te

wettigen.

Wiskunde. De Heer W. K .vit kan biedl eene mededeeling aan :

„Over partieele differentiaalvergelijkingen run il<- eerste orde."

1. Wanneer men op de partieele differentiaalvergelijking van de

eerste orde

/{.,:.„ :.M ) = O (1)

eene aanrakingsfransformatie toepast, dan gaal deze vergelijking in

het algemeen in eene vergelijking van denzelfden vorm over. Het

kan echter voorkomen dat de nieuwe vergelijking lineair wordt.

In de volgend»' bladzijden zullen wij de twee bekende aanrakings-

transformaties van Legendre en Ampère bestudeeren en nagaan

wanneer deze transformaties de vergelijking I in eene lineaire

zullen doen overgaan.
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Voorts zullen wij de oplossing van het probleem van Cauchy, dat

verlangt een integraaloppervlak van de vergelijking (1) te bepalen,

dat door een gegeven kromme lijn gaat, uit de oplossing dezer

lineaire vergelijking afleiden.

2. Wanneer de vergelijking (1) door de aanrakingstransformatie

van Legendre

,; = P. y = Q, z = PX + QY- Z. P = X, q=Y . (2)

in den lineairen vorm

A (X, Y,Z) P + B (X. Y,Z) Q = (7 (X, Y.Z)

zal overgaan, waarin A, B en C willekeurige functies voorstellen,

dan moet (J) den vorm hebben

xA (p. q. p.v -f qy — z) + yB(p, q, p.v -f qy — z) = C
(
p. q, px + qy — ;).

Om aan deze, voorwaarde een eenvoudiger gedaante te geven

stellen wij

.1 (X, Y.Z) P + B (A\ Y,Z) Q — C (.V, Y.Z) = if> (X. Y,Z,P,Q) =
waaruit blijkt dat

^- = A (X, Y,Z) ,
~ — B (X.X.Z)

dP y

öQ
'

en

d'if' d
2
»j> d'if)

Is wederkeerig aan deze laatste voorwaarden voldaan dan moet

rp bovenstaanden lineairen vorm hebben.

Nu volgt uit

F(x,y,s,p,q)= tp{X,Y,Z,P,Q)

d\b dF dB dxb dB dB—= h X— , —= \- Y—
dP d.v

T
dz dQ dy ^ ds

d> d
2P d

2P d*F

dP2 ö.r
~
T~

* d.vdz
"

dr*

ö> d'F d'F , d*F d"F

dPdQ dxdy dxdz dydz öc 2

ö> dsP d*F d*F—-= h 2Y h Y'
dQ 2

dy"- dydz ^ dz 2

zoodat voor de mogelijkheid der transformatie in eene lineaire ver-

gelijking vereischl worden de voorwaarden

56
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d*F d
2F d"-F

)

d*F b*F d'F &F I

d*dy had* l dydz^ J1
dz*

d"-F d'F d
2F

Evenzoo zal de vergelijking (1) door de transformatie van Ampère

., = X, y - Q, : = Z — YQ, P = F, q = Y

tol den lineairen vorm herleid kunnen worden wanneer de voor-

waarden

,»/•

'V'

b*F è*F

,>,,/> '',»,/
y

.

= ü

d*F «)-/• d'F

vervuld zijn.

3. Stellen we nu de vraag hoe het probleem van Caüchy, een

integraal oppervlak van (1) te bepalen- dat door de kromme

y = <f(a>) , 2 = !ƒ;(«)

gaat, wordt voor de getransformeerde vergelijking die we lineair

aannemen na toepassing van de transformatie van Legendre.

Zij de getransformeerde vergelijking

A(\. )./)/' + B(X,Y,Z)Q= C(X,Y,Z)

en onderstellen we dat uil het systeem

dX ,IY dZ

.U.X.Ï.Z) B(X,Y,Z) C(X.Y.Z)

de karakteristieken

U(X, Y,Z) = c, V(X,Y,Z) = b

waarin a en b willekeurige constanten voorstellen, zijn afgeleid.

De vraag is dus aan welke voorwaarden de constanten a en h

nu moeten voldoen.

Wanneer men het samenstel van een punt xyz en een vlak door

dit punl met richtingscoëfficienten p en ij een element {xyzj)q\

u leint, dan zullen de oc
a elementen die voldoen aan de voorwaarden

y = t/(.v). z = t|>(#), dz = pdx -)- qdy

door de transformatie van Legendre overgaan in de oo
2
elementen
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X YZPQ die voldoen aan de voorwaarden

Q = <j(P), PX + QY—Z= /(/'). tf(P) = X + 1V(P)

of

Q = cf(P), XP + Y9(P)-Z=V(P), X + )'«/'(/') = 4>'(P)-

De derde dezer vergelijkingen is juist de afgeleide van de tweede

naar P. Elimineert men dus uit deze beide laatste 7' dan verkrijgl

men een ontwikkelbaar oppervlak. Bepaalt men van dit oppervlak

I

A> + Y<f{t)- Z— iiv) =

dz dZ— en dan vindt men
dx dr

dZ dl- = t + {
x +iy(^m dx

dZ
,

,
dr— = <f (t) + \X + Y<p(t)-y'(t)}— = r/(«)

Of Q= <f(P).

Men ziet dus dat de oo
s elementen {XYZPQ) juist zijn het samenstel

van de punten van het ontwikkelliaar oppervlak ieder met het

bijbehoorend raakvlak.

We moeten dus in de karakteristieken

l{X.Y.Z)=a, V(X,Y,Z) = b

der lineaire vergelijking a en h zoodanig bepalen dat deze kromme
aanraakt aan het ontwikkelbaar oppervlak

xt + Y<f {t)-y(t) = Z
X+ Y<f\t)-^(t)= \

(ö)

Hierbij kan het voorkomen dal er twee of een betrekking tusschen

a en fi gevonden worden.

In het eerste geval heeft men dus de oplossing

U(X,Y,Z) = m, V(X.Y.Z) = n

waarin m en n de gevonden waarden van a en l> beteekenen.

Transformeert men nu weer X, V, Z in x,y,z.p,q dan vindt men
de beide vergelijkingen

U (p, q,.vp + yq — z) =m
V(p, q, sep -f yq — z)=m.

Voegt men hierbij de gegeven vergelijking

F(xyzpq)=
dan vindt men de gevraagde oplossing door uit deze drie verge-

lijkingen p en q te elimineeren.

In het tweede geval heeft men slechts eene betrekking

56*
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6 = 0(a)

waarin dus h eene bekende functie voorstelt, zoodat

\(X,Y,Z) = &[U(X, Y,Z)\.

In dit geval differentieere men deze vergelijking' naar X en Y
èV bV fdU dU\

dx + P
dz = °\dx JrF

dz)

ö^ ^ör , /du dr\

dY+Q bZ = ff
-ijY

+Q dz)-

Transformeert men deze drie vergelijkingen nu met

X = p, V — q, Z= — z + pa + qy, P — x, Q = y

dan kan men hieruit weer p en </ elimineeren en vindt zoo de

gewenschte oplossing. Hierbij kan men, zoo dit tot vereenvoudiging

kan dienen, ook gebruik maken van de gegeven vergelijking

F(ayzpq) = 0.

4. Tot toelichting van het eerste geval kiezen we de eenvoudige

differentiaalvergelijking

Z = pq

die wel aan de voorwaarden (3) voldoet, en zullen een integraal-

oppervlak bepalen dat door de kromme

y= 1, z = .v'

gaat.

Transformeert men de differentiaalvergelijking, dan komt

\7' : YQ — Z + XV
waaruit

/ , .V. )', Z) = = a, V(X, Y,Z) = -ZL__ = h .

A A

liet ontwikkelbaar oppervlak (5) wordt nu gevonden door t te

elimineeren uit

Xt 4- Y — t* = Z
X —2t — 0.

Dit oppervlak is dus

X'Z=Y+—

.

4

Y Z—XY
Zal nu de kromme — = a, ——— = o dit oppervlak aanraken

A A
dan moet de vergelijking

(4a-l)X 2 + i(b-a)X=
twee gelijke wortels hebben. Dit is alleen mogelijk wanneer
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4« — 1 = en b — a = 0.

Men heeft dus

F 1 Z—XY 1

X 4 X 4

Of

4 )' _ X = 0, 4Z— 4XF — X = ü.

Transformeert men nu opnieuw, dan komen de vergelijkingen

4q — P — 4 (-« +p*-+gt/) — 4pq — p = 0.

Voegt men hierbij

~ = f"?

dan vindt men na eliminatie van /* en y de gevraagde oplossing

ltic = (4.e \-y— \)\

Tot toelichting; van liet tweede geval zullen we voor dezelfde

differentiaalvergelijking het integraal oppervlak bepalen dal door de lijn

y = 2.v z = 2.e

gaat. We hebben dan dezelfde U en V als zooeven, terwijl de

elementen (XYZPQ) nu gebonden zijn aan de voorwaarden

Q = 2P
,
(X4-2F—2)P— Z=0 , X + 21' - 2 = ;

deze elementen bestaan dus uit alle punten der lijn

2=0, X + 2 F— 2 =
met de door deze lijn gaande vlakken; elk dezer vlakken toch

Z = k(X + 2 F— 2)

waarin / eene willekeurige constante voorstelt, voldoet aan de voor-

waarde Q= 2P.

De kromme

r = x = (, v= z~XY
f

'

x

moet nu zoo bepaald worden dat deze de lijn

Z=0, X + 2 F — 2 =
snijdt. Dit leidt tol ééne betrekking tusschen a en b, t.w.

2a -f J(l -j- 2a) = 0,

waaruit terstond volgt deze oplossing der lineaire vergelijking

X+2F
Differentieeren we deze naar X en Y dan vindt men

P-F = - 4F '

(.\-r-2Fj
2
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Transformeeren we deze drie laatste vergelijkingen in j\)/,:,p,q

dan vinden wij na eliminatie van p en q de gezochte oplossing.

Wanneer we tevens p elimineeren niet behulpvan de differentiaal-

vergelijking : = pq, dan vindt men uit de eerste vergelijking

•>/ - 4.y |
ï (2.r 4- y + 2) q* — 2z'q + .v;> =

terwijl hel quotiënt van de heide laatste oplevert

2yq< - 2:,,' 4- z*q - **» = 0.

Door optelling en aftrekking volgen hieruit, als men kortweg

B = 2x + y + 2

steil

4yg' — 6.-7'
-f-

i?c? — s s =
2 7

:

' — #j' + 3«5 - 2.U2 =
waaruil door eliminatie van n volgl

! -y5 6y—5 c

—

ixy

g (Qy—B) Bi—löz—8.vy z{12x—B) =0.

z—éxy Ylx—B %z-2xB

Dit is de gevraagde oplossing die voldoet aan de voorwaarde dooi-

de lijn y = 2x, z=2x ie gaan.

5. Nemen we nu aan dal de gegeven vergelijking door een trans-

formatie van Ampère overgaat in eene lineaire vergelijking

A(X, Y, /.) P + B (.V. )'. Z) Q = C {X. V. Z)

waarvan de karakteristieken zijn

U(X. YT Z, = a, l'i.V. Y.Z) — b

De co* elementen (xyzpq) die voldoen aan

y = </(.v). z = »|'|.'i ds =pdx -j- qdy

gaan dan over in de x' elementen {X YZP Q) waarvoor

-Q= rf (X), Z -- YQ = ij' (X ). i|>' (X) = P + Yq ' (A).

Deze elementen zijn dus alle punten liggende op hel oppervlak

Z+ Y,/(X) = iHX) (6)

ieder met hun raakvlak, want differentieert men naar X en naar )'

dan vindt men de beide andere vergelijkingen terug.

Zullen nu de karakteristieken aan dit oppervlak aanraken dan

moet de vergelijking, die ontstaat zoo men uit

Z+ Yv(X)= y{X)

U {X, Y, Z) = a, V (X, Y, Z) = b

Y en ^elimineert, gelijke wortels X bezitten. Men vindl ook hier



( 865 )

twee of een betrekking tussehen a en b, en kan verder handelen als

boven beschreven is. Alleen transformeere men hier mei

X= x, Y = q, Z=z — qy, F= p, Q = — y-

(5. Tol toelichting kunnen wij dezelfde differentiaalvergelijking

z =pq
kiezen, daar deze ook aan de voorwaarden (4) voldoet. Vragen we
hier een integraaloppervlak te bepalen dat door de lijn

y = .v * = («+ l)(«+ 2)

gaat.

De lineaire differentiaalvergelijking is nu

YP+ YQ= Z
waaruit

Z
Y — X — o, - = b

Y
Voegt men hierbij de vergelijking

z+ xr = (x+i)(x+2)

die men uil (6 afleidt, dan vindt men na eliminatie van Y en Z
(a f b - 3) X + ab — 2 = 0.

Deze kan geen gelijke wmirN hebhen, tenzij

a -f b - 3 = en ab -2 =
zoodal o=l, 6 = 2.

Alen vindt dus

Y—X= 1. Z=2) .

Transformeert men deze weer, dan komt

q—x = 1 z— qy = 2 V

waaruil na eliminatie van ([ de gevraagde oplossing

«= («+ l)(y+ 2)

volgt.

Onderzoeken wij in de tweede plaats of het integraal oppervlak

van

c = pq

dal gaat door de lijn

y = 2«, z = 2x

bij gebruikmaking van de transformatie van Ampère tot dezelfde

uitkomst leidt die wij reeds gevonden hebben door gebruik Ie maken
van de transformatie van Legendre.

De vergelijking (6) wordt hier

Z + 2XF=2.Y
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dus moeten a en l> in

Z
Y-X= a, - = b

zoo samenhangen, dal de snijpunten dezer lijn met liet oppervlak

samenvallen.

Daartoe is noodig dal

(^>_2a-2) , = 16a

zoodat

Hieruit volgen

z — 2)'(r-A'ii) = 4ri/ r-.\'.

-27
/' 4- 27"=

O _ 4 }' + 2X - 2 =
r-x

6)'—4A'

Vy—x
dus na transformatie

- - <VJ — 21 (']— •'' + !) = 4 '? ^9-
2,/

p + 2o= -

iq + y— 2.v + 2

l/g-/»

V'c

Maakt men gebruik van z == pq en stelt 1 q—%=t, dan wordt

de eerste dezer vergelijkingen

2t* + 4/' -f » 2

-f 4,w -f «y -f 2x — : =
en de derde

4/' -f 6<
J + £« 4- 2a;= 0.

De discriminanl van het eerste lid der eerste vergelijking moet

dus nul zijn.

Zij

M{xy—e) = A
dan vindt men dus

{A + B-) z — {B(-iA—B>) -f 216;j
2 =

of

A(A— 3B') a — 432 £.5 (3,4—J3') — 46G565 1 = 0.

Stelt men y= z= 2.c dan blijkt deze oplossing aan de gestelde

voorwaarden te voldoen; eveneens laat zich gemakkelijk bewijzen

dat deze met de vorige overeenstemt.



( &67 )

Aardkunde. - De lieer Molengkaaff biedl eene mededeeling aan

van den Heer B. G. Escher: „Over een hoofdvoorwaarde

tot het ontstaan van een dekbladen-bouw".

(Mede aangeboden door den Heer K. Martin.)

E. Haüg ') heeft er op gewezen, dal tol het ontstaan van een dek-

bladen-bouw slechts zulke gebieden aanleiding geven, die vroeger

door geosynclinalen ingenomen werden. Ik meen op een tweede

voorwaarde te kunnen wijzen, waaraan klaarblijkelijk ook voldaan

moet worden, opdat door tangentieele drukkrachten een gebergte

ontstaat, opgebouwd uil overschuivingsbladen.

Door vergelijkende studies in de Westalpen kwam ik er toe er op

te wijzen -), dat de hercynische plooiing van den onderbouw van

den tegenwoordigen Noordrand der Alpen de indirecte oorzaak was

voor het ontstaan van het alpine dek-systeem der Westalpen in het

tertiaire tijdperk.

Terwijl vroeger steeds gesproken werd van een weerstand bieden

van het Centraal Plateau van Frankrijk, van Vogezen en Schwarz-

wald, geloof ik aangetoond te hebben, dat niet deze deelen van het

hercynische gebergte in Europa, door eene vroegere plooiing verstijfd,

weerstand boden aan de alpine drukkrachten, maar meer W, SW en S

gelegen gedeelten van het praetriasische plooiingsgebergte van midden-

Europa. De Westelijke, Zuid-Westelijke en Zuidelijke rand van het

hercynische gebergte van midden-Europa werd klaarblijkelijk gevormd

door de autochthone Centraalmassieven der Westalpen : Mercantour,

Pelvoux, Belledonne, Grandes-Rousses, Mout Blanc, Aiguilles Rouges

(-)- Dents de Morcles), Aavmassief. Dat een. gedeelte der Alpen inde

hercynische orogenetische periode reeds geplooid werd, en dat deze

plooiing niet in éénmaal plaatsgreep, maar in 2 duidelijk te onder-

scheiden fazes gebeurde 2

), werd nog onlangs door M. Lugeon s
) voor

Mont-Blanc, Aiguilles-Rouges en Aarmassief bewezen. Lugeon spreekt

zelfs over een regionale verdeeling in zones, waarvan de ééne door

de „phase ségalaunienne" (= vóór-Stéphanien), de andere slechts door

de ,, phase allobrogienne" (= vóór triadis'ch) geplooid werd. Deze

i) E. Haug. Traite de Geologie.

2
) B. G, Eschek. Ueber die praetriasische Faltung in den Westalpen etc. Diss.

Zürich 1911.

%) M. Lugeon. Sur 1'existence de deux phases de plissements paléozoïques dans

les Alpes occidentales. Gomptes Rendus de 1'acad. d. Scienc. Paris 30 Oct. 1911.

•>b) M. Lugeon. Sur quelques conséquences de 1'hypothèse d'un dualisme des

plissements paléozoïques dans les Alpes occidentales. Gomptes Rendus de 1'acad.

d. Scienc Paris 13 Nov. 1911.
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regionale „tweèdeeling" moge voor Mont-Blanc, Aiguilles-Rouges en

Aarmassief juist zijn, voor de franco-italiaansche Alpen is Lugeon

ons nog het bewijs van hel bestaan dezer beide plooiingsgebergten

schuldig.

Over de weerstandbieding van een reeds eenmaal geplooid gebergte

bij een Iweede plooiing zijn ook de meeste schrijvers het eens.

Dat een reeds gegolfde plaat weerstand biedt aan een tweede

plooiing in een andere richting 4
), moge een mechanische verklaring

zijn voor het geval, dal de strekrichtingen der beide plooiingen een

hoek met elkaar vormen. Echter komt in de natuur juist dikwijls

het geval voor, dat deze strekrichtingen nagenoeg parallel verloopen,

en dan kan deze verklaring dus niet gebruikt worden. Doch het

lijkt ook alleszins natuurlijk, dat een plooiing een zeker gedeelte

van de aardkorst stijver maakt, en dat zulk een gebied later meer

weerstand biedt aan een tweede plooiing in dezelfde richting, dan

een daarachter gelegen nog niel geplooid gedeelte. De absolute weer-

standen zijn hier natuurlijk niet zoozeer van belang dan wel de

relatieve, en waai' nu bij een latere tangentieele drukkrachl het nog

niel geplooide gedeelte in den beginne minder weerstand biedt, zal

natuurlijk ook hier een plooiing plaats grijpen. Die plooiing zal hier

minstens zóó lang kunnen voortduren, totdat de nu geplooide lagen

denzelfden weerstand bieden als de daarvoor gelegen vroeger ge-

plooide lagen destijds konden bieden.

Nadat Paülcke b

) door zijn zoo prachtig geslaagde proeven bewe-

zen heeft, dat indien bij de experimenteele tektoniek werkelijk

krachten gebruikt en veronderstellingen gemaakt worden, die eenigs-

zins met de in de natuur voorkomende overeen komen, ook goede

resultaten te verwachten zijn, lijkt het mij niet onmogelijk met der-

gelijke toestellen als Paülcke bezigde ook den invloed eener oude

plooiing op eene nieuwe proefondervindelijk te bestudeeren.

Tit de nieuwste onderzoekingen in de Westalpen volgt, dat de

helvetische bladen slechts kleine overschuivingen zijn vergeleken met

de penninische bladen. Deze werden volgens E. Akgand ") tegen het

Mout Blanc en Aarmassief gestuwd, terwijl over deze autochthone

massieven de helvetische bladen geschoven werden.

i
) Gh. Th. Groothoff. Verslag v. d. gcol. excursie naar de Zwitsersche

Jura en het Alpengebied. Bijlage bij het jaarboekje 1909 v. d Mijnbouwkundige

Vereeniging 1909.

\i \V. Paülcke. Kurze Mitleilungen ueber tektonische Experimente. Jahresber,

d. Oberrhein. Geol. Vereins. Neue Foige. Bd. 1. Heft 22. pag. 58— (50. 1911.

°) E. Argand. Les nappes de recouvrement des Alpes pennines etc. Beitrage

7.. geol. Karle der Schweiz. Neue Eolge. 31 Lief. 1911.
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l.i <;kon
:

') en Arbenz :

) meenen, dal het Mont-Blanc massief en hel

zuidelijke (Protogin-)gebied van het Aarmassief eenigszins over de

Noordwestelijk en Noordelijk daarvan liggende Aiguilles-Rouges en

den noordelijken zoom van het Aarmassief geschoven zijn.

Deze overschuiving heeft in het tertiaire tijdperk hij de Alpen-

plooiing plaats gevonden, maar was volgens Lugeon sb
) slechts beperkt

tot de Zuidwestelijke hercynische keien (chaïne allobrogienne). terwijl

het noordelijker liggende authoehthone gebied door de alpine -\ nkli-

nale van Chamonix en hare voortzetting: Oberer Jungfraukeil-

Fernigen-Windgallenmulde 7
) hiervan afgescheiden wordt, en dooi-

de alpine plooiing niet verschoven werd.

Terwijl Heim s

) en Suess ') meenen, dat bij de tertiaire plooiing

de autochthone massiven in de hoogte geperst zijn, een voorstelling

waarbij K. Tolwinski 10
) zich op grond van lokaal-tektonische onder-

zoekingen aanslnit, heb ik gemeend 2

) dat de welvingen in de autoch-

thone massieven reeds vóór de tertiaire Alpenplooiing aanwezig-

waren, en ook Arbenz 7
) is deze meening toegedaan: „Die Massiv-

wölbungen sind dagegen in ihrer Anlage alteren Datums" 7
).

Al kan men zich nu misschien niet vereenigen met het denk-

beeld, dat de welvingen in den hercynischen Zuidrand voorhanden

waren vóór de alpine vouwing, een denkbeeld dat o.a. gesteund

wordt door het teit, dat tussehen Belledonne en Mercantour lokale

overschuivingsbladen voorkomen (Devolny, Embrunais), als zeker kan

worden aangenomen, dat het dekgebergte der tertiaire Alpen tenen

en over een gebied geschoven is, dat reeds een oudere orogenetische

beweging had medegemaakt, dal reeils aan het einde van het Carboon-

tijdperk geplooid was.

Bertranü, die de groote overschuivingen in het Carboonbekken

van Noord-Frankrijk met de Glarneralpen vergeleek, gaf den eersten

stoot tot de ontwikkeling der dekbladen theorie in de Alpen. Sedert

het veldwinnen dezer theorie in het Alpengebied werden omgekeerd

de hercynisch gevouwen lagen in Noord-Frankrijk en België met

het Alpengebergte vergeleken.

Foi'rmarier '

') wijst op enkele tektonisch overeenkomstige trekken

7
) P. Arbenz. Der Gebirgsbau der Zenlralschweiz. Protokoll d. Sitzuüg vom

4 Dec. 1911 der Naturforschende Gesellschaft Zürich,

B
) Alb. Heim. Eelogae geol. helv. Vol. IX. pag 43. 1906.

9
) E. Suess. Das Antlitz der Erde. lil Band. -.',• Halfte. pag. 1-24. 1909.

10
) K. Tolwinski. Die grauen Honier. Vin Irljahi'sscliïil't dei- /üicliei Naturf.

Gesellschaft 1910.

n
) P. Fourmahier. La tectonique de PArdenne. Annales d, 1. Soc. géol. d. Belg.

t. 34. mémoires 1907.
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van Ardennen en Alpen en bespreek! in dit verband o.a. de waaier-

plooien. Geoothofjf 4
) vergelijkt de drie gebieden:

Alpen. Keten Jura, Tafel Jura met Noord-Frankrijk (overschuivings-

bladen) Zuid-Limburgsch geplooid Carboon en het Noord-Brabantsche

vlak liggend Carboon.

Een andere belangrijke overeenkomst schijnl mij daarin te liggen,

dal ook in de Ardennen onder de overscliuivingsbladen een ouder

geplooid gebergte ligt
11

). Hier is waarschijnlijk de Zuidrand van het

caledonisch gebergte voorhanden, waartegen en waarover het hercynisch

gebergte overschuivingsbladen vormde. Ook in dit gebied vinden we
dus klaarblijkelijk een weerstand bieden, veroorzaakt door reeds ge-

plooide aardlagen (hier caledonisch geplooide Cambrium-Siluur lagen)

ten opzichte van ecu latere plooiing waarbij een dekbouw (hier een

herevnische) gevormd werd. Terwijl dus in de Alpen een vroegere

herevnische plooiing de imlirekle oorzaak was van het. ontstaan van

een tateren, alpinen overschuivingsbladen-bouw, zijn de Ardennen

te beschouwen als een gebied waarin eveneens twee orogenetisehe

bewegingen plaats grepen, hier echter vall de jongste der twee be-

wegingen, die den dekbladen-bouw opleverde, samen met de oude

plooiing in de Alpen.

Reeds lang zijn groote overschuivingen bekend in Schotland. On-

langs heeft E. B. Bailky 1S
) een zeer ingewikkelden dekbladenbouw

SE van Loch Linnhe beschreven, die veel overeenkomsten vertoont met

de profielen door de Westalpen. Dit gebied behoort tot het caledonisch

gebergte van West-Europa, en wel tot het Noordelijke gedeelte. De

algemeene strekricliling is hier SW—NE. Noord-Westelijk van dit

gebied ligt volgens Bertband ") het huronische gebergte, dat in het

Aigonkium geplooid werd. Ook hier bestaat klaarblijkelijk een ver-

band tusschen het optreden van een dekbladen-bouw en een daar-

voor gelegen vroeger geplooid gebergte. Hier echter vond de eerste

plooiing plaats gedurende de huronische periode en vormde het

daardoor verstijfde gebied een stootblok ten opzichte van eene latere

plooiing, die hier in de caledonische periode een dekbladen-bouw

opwierp.

Bkrtrand 1S
)
gaf in 1887 reeds twee kaartjes met de Noordgrenzen

der caledonische en herevnische plooiingen in Europa, en voor een

gedeelte in Noord-Amerika. Sedert dien tijd is als belangrijke aan-

winst de overschuiving in Scandinavië beschreven, waar caledonische

13
) E. B. Bailey. Recumbent folds in the schists of the Scottish Highlands.

Quart. Journ. Geol. Soc. pp. 586—620 1910.

1S
) M. Bercrand. La chaine des Alpes et la formation du continent europeen.

Buil. de la Soc. géol. de France. 3e Serie. T. 15. 1887.
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West- en Midden-Europa, terwijl voor het ontstaan der dekbladen-

bouioen in West- en Midden-Europa klaarblijkelijk de Zuidgrenzen

dezer plooiingen van belang zijn. Ik geef daarom op het bijgaand

kaartje (Fig. L) behalve de Noordgrenzen zeer schematisch ook de

Zuidgrens der hercynische vouwing voor de Alpen aan, en de ver-

moedelijke Zuidgrens van de caledonische vouwing in de Ardennen,

en der huronische plooiing in Schotland.

Een proliel van Noord-Schotland over de Ardennen tot den bin-

nenrand der Alpen stel ik mij in hoofdlrekken als Fig. 2 voor,

waarbij de niel dom- dekbouwen ingenomen gedeelten zeer verkort

zijn weergegeven.

Een hoofdvoorivaardt tot het ontstaan van een dekbladen-bouw schijnt

mij te zijn de aanwezigheid van één in een vroegere orogenetisclie

periode gevouwen en later geabraseerd gebergte, dat voor de daarop-

volgende, plooiing als stootblok dienst deed.

In Fig. 1 heb ik de Zuidranden der huronische en caledonische

gebergten voor een gedeelte van West-Europa aangegeven, terwijl

deze grenzen vooralsnog geheel hypothetisch zijn. Waargenomen zijn

de oudere plooiingen slechts vóór, d.w.z. in de hier besproken ge-

vallen noordelijk van, de dekbladen-bouwen, terwijl ik in analogie

met het Alpengebergte ook aangenomen heb, dat de oudere plooiin-

gen zich nog een eind ver onder de overschuivingsbladen naar het

zuiden voortzetten. Kaartje en profiel zijn bedoeld om het hier uit-

gesproken principe duidelijker te maken. Dat de toestanden in wer-

kelijkheid veel ingewikkelder zijn, daarvan ben ik mij wel bewust.

Zoo geloof' ik, dat ook aan den binnerand der Alpen een rest van

een hercynisch gebergte voorhanden is (Manno "), en dat de meso-

zoïsche sedimenten der Alpen tusschen twee reeds hercynisch ge-

plooide gebieden ingeklemd zijn. Een dergelijk oud geplooid gebied

ligt misschien ook zuidelijk van de dekbladen der Ardennen (daar

dan caledonisch) en zuidelijk van het Schotsche overschuivingsbladen-

gebied (daar dan huronisch); maar hiervan is ons voorloopig nog

niets bekend.

Het in proliel fii;'. 2 beschouwde gedeelte van de aardkorst ver-

toont m.i. toevallig een regelmatige herhaling van dekbladen die

naar het Noorden overgeschoven zijn. Iets zuidelijker, in het gebied

der Middenlandsche Zee, zijn de richtingen der alpine plooiingen zeer

SE Alpen Jura Ardennen Schotland

/\— s,
" A

\.'
^ v

alpin hercynisch caledonisch huronisch

IV III II I

Fig. 2.
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wisselend ; in Scandinavië zijn de caledonische gebieden naar het

S E geschoven.

Aan de voorstelling, dat de Alpen in het tertiaire tijdperk als

tussehen de beide kaken van een klemschroef kwamen, is nood-

zakelijk verbonden de hypothese, dat de Alpen passief waren bij

de alpine beweging, en de aktieve kracht, ontstaan uit b.v. samen-

trekkingsspanningen meer in de diepte wortelde. Ik stel mij voor,

dat deze in de diepte werkende krachten door de oude reeds

geplooide en geabraseerde gebergteresten werden overgebracht aan

de oppervlakte, en dal tussehen twee zulke naai 1 elkander loe bewo-

gen verstijfde gebieden, de jonge vlak liggende sedimenten gekneld

werden. Hield de in de diepte zetelende kracht lang aan, werden

dus de twee verstijfde gebieden tot dicht naar elkander toe bewogen,

1. voor de plooiing

2. na geringe plooiing

3. na sterke plooiing

A = Gebied der aktieve krachten

£? = Reeds vroeger geplooide gebieden

C = Gebied der jonge afzettingen

Fig. 3.

dan ontstond een dekbladenbouw. (Zie tig. 3). Het naar elkander

toe bewegen der oude, reeds geplooide gebergteresten kan m.i. door

tangentieele, maar ook door centripetale bewegingen verklaard worden.

In het eerste geval kunnen we ons voorstellen, dat de gebergteresten,

vast verbonden zijn met de aktief werkende zone, in het tweede

geval behoeven we deze veronderstelling niet te maken.

Slechts wanneer men aanneemt, dat de aktieve krachten niet in

de geplooide lagen zelf liggen, wordt ook het gebruik van druk-

inachines in de experimenteele tektoniek geoorloofd, wanl ook daar

zijn de gevouwen lagen passief gedurende de plooiing.

Amsterdam, 16 Jan. 1912.
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Anatoniie. De Heer L. Bolk biedt oene mededeeling aan:

„Over de structuur van het Reptiliengebit"

.

Vergelijkt men het gebit der zoogdieren niet dat der reptilien

dan treden twee verschilpunten in 't bijzonder op den voorgrond.

Een daarvan draagt een meer physiologiseh karakter, en betreft het

feit dat bij de zoogdieren in den regel sleehls eenmaal een wisseling

van het gebit voorkomt, het zoogenaamde melkgebit wordl vervan-

gen door het blijvend gebit. Bij de meerderheid der reptilien d. e. t.

worden de landen een grooter aantal malen gedurende het leven

gewisseld, hoewel er ook bij deze groep van vertebraten ons vormen

bekend zijn, waar de wisseling zelfs geheel en al uitblijft of tot.

een bepaald gedeelte van hel gebit beperkt is, zooals dit ook bij

zoogdieren wel het geval kan zijn. Dit echter zijn uitzonderingen

en in 't algemeen stelt men dan ook het zoogdiergebit als diphyodont

(in enkele gevallen inonophyodonl) tegenover dal der reptilien als

polyphyodont. Men is vrij wel algemeen van meening dat hel diphyo-

dontisme der inainmalia afgeleid moei worden van het polyphyo-

dontisme der lagere vertebraten, zich daarbij voorstellend dat het

aantal vernieuwingen van het gebit allengs van vele tot weinige

gereduceerd is, terwijl de bestaansdunr der tanden verlengd werd.

Slechts enkele schrijvers nemen een afwijkend standpunt in en zijn

van meening dal de tartd wisseling der zoogdieren een door deze

diergroep zelf verworven eigenschap zou zijn, de primitieve zoog-

dieren zouden dus monophyodont geweest zijn. (Leche).

Het tweede verschilpunt is van meer morphologischen aard. Het

gebit n.1. der zoogdieren is, behoudens eenige uitzonderingen opge-

bouwd uit meer samengesteld gevormde tanden. De kroon vertoont

twee of meer knobbeltjes. In het eerste geval kunnen beide knobbels

goed ontwikkeld zijn, en is de tand op het eerste gezicht als een

bicuspidale tand te herkennen, of wel het naar binnen liggende

knobbeltje is zoo sterk gereduceerd dat de land schijnbaar monoeus-

pidaal wordt, zooals bij den caninus en de incisivi. Door de wisse-

ling in aantal der knobbeltjes bekomen de tanden van het zoogdier-

gebit een zeer uiteenloopenden kroonvorm, het gebit is anisodont, in

tegenstelling tot het meer isodonte gebit der reptilien waarvan in het

algemeen de landen meer gelijkvormig zijn, en eenvoudiger van

vorm.

Omtrent de wijze waarop hel anisodonte gebit der zoogdieren uit

een isodonten stamvorm ontslaan is, loopen de meeningen uiteen.

Twee theorien hieromtrent hebben hun belijders en bestrijders. De
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z.g.n. concrescentietheorie leert dat do samengestelde zoogdiertand

ontstaan is door vergroeiing van een aantal kegeltanden der reptilien,

elk knobbeltje van zulk een tand zo mi oorspronkelijken kegeltand

representeeren. De differentieeringstheorie daarentegen leert dat elke

zoogdiertand al is hij nog zoo samengesteld, homoloog zijn zoude

met slechts een enkelen kegelvormigen reptilientand, waarvan de kroon

de eenvoudige gedaante verloor, en een meer samengesteld relief tol

ontwikkeling bracht.

Hiermede zijn de beide voornaamste verschilpunten tusschen hel

reptiliengebit en het zoogdiergebit in een zoo kort mogelijk bestek

aangegeven. Bij het ontstaan van hel zoogdiergebit uit het reptilien-

gebit, ging dus een polyphyodont isodonl gebit over in ecu

diphyodont anisodont. Bestaat er tusschen beide verschilpunten

eenig verband 'r Deze vraag wordl mijns inziens in de literatuur

te weinig gesteld. Bij de beschouwingen over het ontstaan

van ilen samengestelden vorm van den land. wordl door de

differentiatietheorie in het geheel niet, door de concrescentietheorie

nauwlijks de vraag' te berde gebracht of er ook een verband

kan bestaan tusschen het samengesteld worden van den tand en

de vermindering van het aantal tandgeneraties van vele tot slechts

twee. Wel vindt men bij de voorstanders der concrescentietheorie

nu en dan de meening uitgesproken dat de samensmelting van

meerdere kegeltjes tot één geheel eene vermindering van hel

aantal generaties ten gevolge moet gehad hebben. Röse heeft getracht

zich een voorstelling te maken van dil mogelijke verband en heefl

deze voorstelling in een schema toi uitdrukking gebracht. Ik geloof

dat deze poging als niet geslaagd moet worden beschouwd, doch zal

mij van verdere critiek onthouden. Met het beginsel echter waarvan

deze poging een uiting is, stem ik geheel in. Want het komt mij

voor dat men bij eene afleiding van hel zoogdiergebit uit het rep-

tiliengebit er zooveel mogelijk naai- streven moet eene ontstaanswijze

te vinden, waardoor de beide voornaamste kenmerken van het zoogdier-

geliit tol een enkele ontstaansoorzaak teruggevoerd worden. Ik geloof

dal ik in zulk een poging geslaagd ben. Ik kon echter tot de door

mij gevonden oplossing van dit probleem niet komen, dan nadat ik

dr overtuiging gekregen had op grond voornamelijk van onderzoe-

kingen over de ontwikkeling van het reptiliengebit, dat onze opvatting

over de structuur van dit gebit eene niet onbelangrijke wijziging

moet ondergaan. Ik stel mij voor in deze mededeeling mij tol dit,

voor mijne theorie fundamenteele punt Ie beperken, om in een vol-

57
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geilde mededeeling uiteen te zetten, welke betrekking er mijns inziens

tnsschen hel diphyodontisme en hel polyphyodontisme bestaat,en hoe

het verband moei worden opgeval tnsschen de vermindering van

hel aantal tandwisselingen en het samengesteld worden der zoog-

diertanden.

Hel gebit van de meeste <\cr thans levenden reptilien, bestaat uit

een somtijds groot aantal landjes die in een enkelvoudige rechte

lijn in boven- en onderkaak geplaatst zijn. Behalve deze tanden

komen bij meerdere vormen, vooral ook bij de in vroeger tijdperk

geleefd hebbende, nog tanden voor in andere skeletdeelen van

het monddak (Palatinurn en Yomer) maar aangezien deze niet op

i\o zoogdieren overgeërfd zijn, kunnen wij deze verder buiten be-

schouwing laten, en bepalen ons tot de met de kaken verbonden

I andrijen.

Een gebil waarvan de landen in een enkele reeks geplaatst zijn,

zoude ik als een vouostichisr// wenschen aan te duiden. En wanneer

men de groepeering der tanden in een reptilienschedel beschouwt,

dan /.oude dus deze term met recht op dit gebit kunnen worden

toegepast. .Maar als men nauwkeurig de ontwikkeling van het

reptiliengebil nagaat, dan treft men verschijnselen, die dit gebit in

een eenigszins ander liehl schijnen Ie stellen, en die het vermoeden

wakker roepen dat de enkelvoudigheid van de tandreeksen bij de

reptilien slechts schijn is, of juister gezegd een secundairen toestand

vormt, die hel werkelijk karakter van dit gebit onkenbaar maakt.

Ik heb toch bij onderzoekingen over de ontwikkeling van het gebit

dezer vertebraten de overtuiging gekregen dat dit niet is een mono-

stichisch gebit, doch wal ik wensch te noemen een „distichisch" gebit.

Alhoewel de tanden in een enkele rij staan moet men ze toch beschouwen

als te behooren tot twee reeksen waarvan echter de elementen secundair

in een enkele lijn zijn gekomen, doordat zij zich tusschen elkander inge-

schoven hebben. Dat men dit feit tot nu toe niet herkend heeft, is

het gevolg daarvan, dat men voor wisseltanden heeft aangezien,

wat indei'daad geen wisseltanden waren. Is men eenmaal op dit

primaire distichisme opmerkzaam geworden dan leert de ontwik-

keling van het reptiliengebil nog meer, n.1. dal oorspronkelijk hel

kaakgebied der reptilien niet distischisch maar zelfs „tristiehisch"

was, dat wil zeggen dal dit gebit is af te leiden van een vorm

waarin de tanden in drie evenwijdige reeksen naast elkander ston-

den, een buitenste, een middelste en een binnenste, een toestand

dus zooals die bij anamnioten ons bekend is. Van deze

reeksen echter is de buitenste rudimentair geworden, komt nog bij
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meerdere der thans levenden reptilien in den vorm van abortief-

tandjes voor, die een veel primitiever aanleg vertoonen, nimmer

functionneeren en reeds spoedig afgestooten of geresorbeerd worden.

Er ïesten dus slechts twee reeksen, een buitenste en een binnenste,

die ik als de exostichos en de endostichos onderscheiden zal, terwijl

ik de zooeven bedoelde rudimentair geworden reeks als de "para-

stichos" aanduiden zal. Ik zal een en ander nu in 't kort gaan

aanloonen.

Er bestaan over de ontwikkeling van het gebit der reptilien reeds

meerdere onderzoekingen. Zoo van Röse (Crooodil, Chamaeleon)

Leche (lguana) Harrison (Hatteria) Levy (Anguis, Lacerfa). In hoe-

verre mijne opvatting van die dezer schrijvers afwijkt zal spoedig

blijken.

Ik zal bij mijne uiteenzetting uitgaan van het gebit van een

Crocodillus porosus met een aanleg van zestien tandjes in de

bovenkaak. Ik kan reeds dadelijk voor dezen vorm een waarneming-

van Röse bevestigen, dat bij deze reptiliengroep direkt uit het mond-

epilheel, dus niet uit de tandlijst, een reeks rudimentaire tandjes

wordt aangelegd ter plaatse waar de tandlijst met het mondepitheel

samenhangt. Leche vond deze tandjes ook bij lguana en Harrison

bij Hatteria en ik zelf nam hen waar bij Lygosoma. Ik verschil in

mijne opvatting over de beteekenis dezer tandjes van de genoem-

de schrijvers daarin, dat zij voor mij vormen een rudimentaire

reeks - - de zooeven genoemde „parastichos", terwijl Röse en Leche

hen opvatten als een rudimentaire eerste generatie van tanden. Men
houde hierbij wel in het oog dat het begrip tandreeksen aan beide

schrijvers vreemd is. Ik zal niet verder over dit verschil in opvatting

uitweiden.

Bij eene vergelijking der zestien op de tandlijst aangelegde tand-

organen, trok het mijn aandacht dat zij ten opzichte dier lijst zich

verschillend gedroegen. Er waren er die aangelegd werden aan de

buccale ziide van de periphere helft, waarbij de door het mesenchym

gevormde tandpapil van terzijde uil in het emailorgaan inwoekerde.

Van een tweede groep vormde zich de

tandknop aan het vrije eind van de tand-

lijst en stulpte zich de tandpapil van boven

uit in den verdikten rand van de tandlijst

in. In Figuur 1 is schematisch een door-

lig. 1. snede van de tandlijst met de beide typen

57*
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'yrts

;. i-v.

Fig. 2.

van landorganen geschetst. Ter ver-

duidelijking geef ik voorts in Fig. 2

een serie doorsneden door een van

terzijde aangelegd tandorgaan van

Crocodillus porosns en in Fig. 3

eene van een in den rand aangelegd

orgaan. In deze serie was tevens

een abortief tandje getroffen. Ver-

volgt men nu den aanleg van alle

16 tandjes, dan blijkt hel dat een

ongestoorde regelmaat bestaat in de

opvolging beider groepen, want zon-

der uitzondering alterneeren zij. Op
een zijdelingsche papil volgt een

eindstandige, die weer door een

zijdelingsche gevolgd wordt en zoo

vervolgens. Van de buccale vlakte

gezien zou dus een stuk van de

tand lijst wat de rangschikking der

t andorganen betreft zich voordoen

als in Fig. 4 is geschetst. Dit alter-

neeren van de tandorganen bij de



reptilien was in de litera-

uiir wel reeds bekend. In

zijn uitvoerige en nauwkeu-

rige beschrijving van het

gebil van Hatteria b.v. wijst

IIahhison mei nadruk op dit

verschijnsel.

Welke is nu de betrekking

tusschen deze eerst aangelegde

tanden, waarvan de meer naai-

de oppervlakte aangelegde, in

Fig. 4 met a—d aangeduid in

ontwikkeling iets verder zijn

als de met i—4 aangeduide

In liet antwoord op deze vraag

iomt het principieele verschil

tusschen de thans algemeen

geldende opvatting en die van

mij tot uiting. Volgens de

meening van RösÉ, Schwalbe

ook Hajrrison, belmoren de
Fig. 3.
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landjes a— </ tot de eerste

generatie, en zullen deze,

na korten tijd gefunctio-

neerd te hebben door de

tandjes 1 tot 4 worden ver-

vangen. Deze laatste vor-

men dus reeds de tweede

landgeneratie.

I!ij dii wisselingsproces zou land a door land I, land b door tand

2 worden vervangen en zoo vervolgens. Ik zal dadelijk aantoonen

dat deze opvatting niet juist zijn kan. De onderlinge betrekking

Insscheii de acht in Fig. 4 geschetste landjes is een andere. i\Ien

heeft hier namelijk Ie doen mei twee reeksen van lauden elk van

vier, tl ie- niet als Ie en 2e generatie zijn te beschouwen, want tic

tandjes 1 tot 4 zullen de tandjes <i tol d niet uilstooten. Bij hun

verdere ontwikkeling dringt telkens een tandje van de reeks 1—4
Insschen een landje van de reeks a— (/ in, om niet het kaakskelet

ie vergroeien. In plaats dus dat uien hier te doen heeft met een Ie en

2e generatie, heeft men hier te doen met twee primaire reeksen, de

landen o tot cl en de tanden 1 lot 4 zijn volkomen gelijkwaardig. Bij

zijn eersten aanleg is het gebit van Crocodillus dus distichisch, de

landen a— il stellen de eerste generatie van den exostichos voor, de

landen J—4 de eerste generatie van den endostichos. Dit structuur-

beginsel van het crocodillengebit kan men echter aan het functio-

neerend gebit niet meer waarnemen omdat de tanden van beide

reeksen in een enkele lijn op den kaakrand komen te staan.

Tot staving mijner opvatting dat men bij den eersten aanleg der

landen van het reptiliengebit met twee parallel verloopende reeksen

en niet met twee generaties te doen heeft, begin ik met eene ver-

wijzing naar Figuur 5, waarin een horizontale coupe door de boven-

kaak en tien tandaanleg van een jong ontwikkelingstadium van

Lacerta is weergegeven. In de doorsnede is het Premaxillare en het

Alaxillare getroffen. Wij zullen ons bepalen tot den mediaal van

dit laatste skeletstuk zich bevindenden aanleg der maxillaire tandjes.

Onmiddellijk in aanraking reeds niet de maxilla treft men drie tand-

jes aan, a, b en c. Daar de coupe een weinig schuin verloopt zijn

de tandjes in een verschillend niveau getroffen. Deze drie tandjes

behooren tol den exostichos. Alterneerend met deze liggen drie

landjes, met 1, 2 en 3 aangeduid. Deze, die tot de binnenreeks of

endostichos behooren, zouden nu volgens de meening van Röse en

andere schrijvers de tweede generatie vormen van de tandjes a, b

en c, zij zouden deze laatste uitstooten. Maar uit de figuur is het
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toch wel zonder meer duidelijk dat deze meening niet juist kan zijn,

dat 1, 2 en 3 geen vervangtanden van a, b en c kunnen worden,

doch tusschen deze laatste in mei het maxilla zullen vergroeien.

Wel is waai' zijn nok hier de tandjes a, b en c iels verder in

ontwikkeling dan 1, 2 en .'5 doch dit verschil is zoo gering, dat op

grond hiervan alleen reeds een twijfel zou kunnen rijzen ut' men
hier inderdaad met twee generaties te doen heeft. Ook Lacerta blijkt

dus een distichisch gebit te hebben, en zoowel de tandjes k, b en c

als de reeks 1, 2 en 3 stellen een eerste generatie voor, de eerste

van den exostichos, de tweede van den endostichos.
1 Wel is ook in

Fig. 5 reeds de aanleg van een tweede generatie bemerkbaar, hoewel

nog in een jong ontwikkelingsstadium. In den landlijst n.l. ziet men

den aanleg van drie tanden. Deze tanden zijn het die bij hun verdere

ontwikkeling, bij hun maxillairwaartsschuiven, de tanden a, b en e

zullen verdringen en vervangen. Deze drie als a', b' en c' aangeduide

tanden vormen de tweede generatie van den exostichos. Voor den

endostichos was in dit preparaat nog geen tweede generatie aan-

gelegd. Verhoudingen als bij Lacerta vond ik bij meerdere reptilien-

embryonen terug. Het spreekt van zelf dat voor zulke waarnemingen

horizontale doorsneden door aanleg van gebil en kaak zich hel best

leenen. In figuur b' vindt men zulk eene doorsnede door het pre-

maxillaire gebit van Lygosoma olivaceum. De coupe verloopt in

transversale richting' eenigszins schuin, waardoor aan de rechterhelft
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der figuur de aanleg van meer landen getroffen is dan links. In de

mediaanlijn ligl de onparige tand. De exostichos bestaat beiderzijds

Fig. 6.

uil twee tanden, a l> en c cl en de endosticlios uil een gelijk aantal,

I 2 en 3 4. Hei is ook in deze coupe duidelijk dat 1 '2 3 en 4

niet de vervangtanden zijn van a l> c en (/, Jiiet een tweede gene-

ratie, doch een eerste generatie van een zelfstandige reeks. Zij zullen

zich spoedig geheel lusschen de elementen van den exostichos inge-

schoven hebben. Zoowel van den exostichos als van den endostichos

was in dii preparaat de tweede generatie reeds aangelegd. De tanden

a' b' c' en tl' vormen de tweede generatie van den exostichos. Even-

als bij Lacerta wordt i\\\~. ook bij Lygosoma een tand vervangen,

niet dooi- een, welke schuin voor of schuin achter gelegen is,

alzoo niet door een alterneerenden tand, doch door een die recht

achter den te vervangen tand aangelegd is. In de volgende mede-

deeling zullen wij op dat punt terugkomen, daar het in verband

met de tandwisseling bij de zoogdieren niet zonder belang is. Ook
van den endostichos is reeds de tweede generatie aangelegd, door

de schuine richting ^\nv coupe zijn de elementen hiervan echter

slechts in de rechtsche helft van de figuur te zien. Het zijn de beide

tandjes, die nog met de tandlijst in verbinding rechts achter de

tandjes 3 en 4 gelegen zijn.

Ook Lygosoma blijkt dus zeer duidelijk een distichisch gebit

te bezitten. Of deze structuureigenschap aan hel gebit van alle

reptilien eigen is, zullen latere onderzoekingen moeten leeren. Mis-

schien zal het daarbij blijken dat dit niet het geval is. Zoo komt

het mij b. v. twijfelachtig voor of het gebit van Calofes, waarvan
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ik in figuur 7 eene horizontale doorsnede geef, distichisch aan-

gelegd is. In het afgebeelde stadium vind ik hiervoor geene aanwij-

%^ {
liHV1/,

. ^—^V-Vl -—-_' ,£>'* &£?*?»

zing. Ook van vervangtanden was hier nog niets te zien. Het is

zeer zeker denkbaar dat bij bepaalde groepen van reptilien een der

beide reeksen in zijne aanleg en ontwikkeling onderdrukt wordt,

waardoor het gebit monostiehisch wordt. Dat zulk een toestand niet

een wegvallen der tandwisseling tengevolge heeft, behoeft geen

nader betoog.

Er is reeds op gewezen dat de exostichos in zijn aanleg en ont-

wikkeling iets voor is bij den endostichos. Wanneer deze verhou-

ding niet door latere invloeden wordt verstoord, zal dan ook

de vernieuwing van de tanden in den exostichos een weinig vroeger

telkens tot stand komen dan in den endostichos. Hen fraai voorbeeld

Fig. 8.
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hiervan is in figuur 8 geschetst. Hei betreft het premaxillaire gebit

zooais ik het vond aan een schedeltje van Tupinambis nigropunc-

tatus. De landjes van dit deel van liet gebit zijn aan hun rand

regelmatig van (wee inkervingen voorzien. Behalve de in de mediaan-

lijn slaande onparige tand. vindt men aan elke zijde vijf premaxillaire

tandjes. En nu is liet zeer interessant te zien, dat regelmatig alter-

neerend een nog intact tandje en een reeds gedeeltelijk geresorbeerd

landje, met een onderliggend vervanglandje, op elkaar volgen. Hier

is dus blijkbaar het chronologisch verschil in aanleg en wisseling

der elementen van beide reeksen zuiver bewaard gebleven, en kan

men dan ook aan dat deel van het volwassen gebit nog de samenstel-

ling uit twee reeksen demonstreeren.

Bijzonder duidelijk schijnt dit laatste ten slotte het geval te zijn

bij Hatteria, daar hier volgens de afbeeldingen en beschrijving van

Harrison '), de tanden in grootte verschillen, zoodat regelmatig alter-

neerend een groote en et-u kleine tand op elkaar volgen. Dat beide

soorten van tanden tol een verschillende reeks behooren, is door de

zeer nauwkeurige beschrijving van de ontwikkeling van het gebit-

door Harrison niet twijfelachtig. Maar ook deze onderzoeker heeft

zich niet van hel denkbeeld van twee generaties kunnen vrij maken

en beschrijft dan ook als een merkwaardigheid van het gebit van

Hatteria, dat, wal hij noemt de landen der tweede generatie die

der eerste niet schijnen uit Ie stooten, maar de laatste wijken

uit elkander en nemen de elementen der Iweede generatie tusschen

zich op. Het functioneerend gebit bestaat dan ook zooals de schrijver

zich uitdrukt uit twee dentities : ,,The teeth wich are developed on

the dental lamina during the incubation period and wich function

during the early life of the living animal, are almost certainly the

members of two distinct dentitions, the later teeth instead of displacing

the earlier coming to alternate with thern" (1. c. blz. 202). Het

distichisch karakter van het gebit van Hatteria blijkt ook uit de

verdere details in de ontwikkeling die Harrison ons leert kennen,

doch waarop ik hier niet nader inga.

De gegeven voorbeelden toch zijn naar ik hoop voldoende om aan

te toonen dat onze opvatting over het reptiliengebit eene wijziging

moet ondergaan. Men zal hieraan moeten onderscheiden een functioneele

structuur en een genetische structuur. Volgens de eerste bestaat het

gebit uit een enkele reeks van tanden, doch de ontwikkelingsgeschiedenis

leert, dat dit een secundaire toestand is, en dat deze enkelvoudige

reeks inderdaad een samengestelde is, opgebouwd uil twee primaire

') Quarterly Journal of mier. Sc Vol. XLIY.
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iteeksen, wnanan bij verschillende soorten ;Crocodillus, tguana, Lygo-

soma, Hatteria) aan de laterale zijde nog een rudimentaire reeks zich

aansluit, waarvan de elementen zich ontwikkelen evenals bij Amphibien.

Dit nieuwe gezichtspunt brengt aan de eene zijde het gebit der reptilien

in nader verband met dat der Anamnioten, en vormt aan de andere

zijde een uitgangspunt voor een gewijzigde opvatting over het ver-

band tusschen het-reptiliengebit en dal der zoogdieren.

Wat het eerste punt betreft herinner ik er aan dat vooral bij de

urodele Amphibien „Polystichismus" van het gebit geen zeldzaam-

heid is. Men kan zich' nu denken dat wat het maxillaire gebit

betreft, dit Polystichisme door vermindering der reeksen tot een tri-

respectievelijk distichisme is geworden. De wijze waarop deze ver-

mindering tot stand kwam hangt ten nauwste samen, met de wijze

waarop het bij de reptilien tot het ontstaan van een tandlijst is ge-

komen. Gewoonlijk wordt dit voorgesteld alsof een plooi van het

epitheel naar binnen, in het kaakniesenchym gewoekerd is- Ik geloof

niet. dat deze voorstelling juist is, doch dat de tandlijst ontstaan is,

doordat, zoowel m hoven- als onderkaak van mediaal uit, een slijra-

vliesplooi over het tandvormende veld, heengewoekerd is. Dit veld

werd als het ware geoperculiseerd. Tol staving dezer zienswijze

zoude ik meerdere waarnemingen kunnen aanvoeren, bepaal mij hier

echter tot de enkele vermelding ervan, om elders uitvoerig op dit

punt terug te komen, Slechts hierop zij gewezen, dat het door deze

opvatting over het ontstaan der tandlijst begrijpelijk is, waarom
nimmer tanden uit de mediale vlakte der tandlijst ontstaan. Door

deze „operculisatie" weid het onstaan van „emailorganen" mogelijk.

Ik denk mij nu dat bij de reptilien twee primaire reeksen van

tanden in dit geopereuliseerde veld tot ontwikkeling kwamen,
terwijl een derde, buitenste reeks niet overgroeid werd, opper-

vlakkig bleef. Van deze reeks, - - vroeger als "parastichos" aange-

duid, bleven dus de elementen in hun aanleg hun primitief karak-

ter behouden, en ontwikkelden zich op de wijze der Amphibiëntanden.

Door de zooveel krachtiger elementen der beide geopereuliseerde reeksen

echter, werden deze eenvoudige tandjes hoe langer zoo meer buiten

functie gesteld. Met deze korte aanduiding over de betrekking tusschen

het reptiliengebit en dat der lagere vertebraten zal ik hier volstaan.

Mijn opvatting over de betrekking tot het zoogdiergebit hoop ik in

een volgende mededeeling uiteen te zetten. Slechts volledigheidshalve

zij als het essentieele mijner zienswijze hier medegedeeld, dat het

distichisme van het reptiliengebit mij voorkomt op de zoogdieren

overgeërfd te zijn, doch hier in veel duidelijker vorm te voorschijn

treedt, en wel als tiet melkgebit, en het blijvend gebit. Het melkge-
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bit vertegenwoordigt ra.i. den exostiehos der reptilien, het blijvend

gebit den endostichos terwijl liet zoogenaamde prelactale gebit tot

den parastychos teruggevoerd /.al moeten worden. Zoo zonde er

dus fcusseben het diphyodontisme der zoogdieren, en het polyphy-

ódontisme der reptilien niet de minste betrekking bestaan.

Anatomie. De heer L. Bolk biedt eene mededeeling aan van

den Heer A. J. 1'. v. n. Broek ; „Over het verband tusschen

synïphysè 'en <i<_; tabulum bij zoogdieren en de beteehenis van

lui os acélabulV'

(Mede aangeboden door den Heer E. W. Rosenberg).

In hel verloop van onderzoekingen over tien bouw van het bekken

hij Primaten kwamen mij verschijnselen onder de oogen in het gebied

van het aeetahulum, met name de ontwikkeling van het os acetabu li,

die tot vergelijking met de hekkens van andere zoogdieren dwongen.

Hij de Primaten doet zich, zooals elders uitvoerig door mij is uiteen-

gezet ') het z.g. os acetabuli voor in den vorm van twee, driehoekige

beenstukken, _een voorste en een achterste, liet voorste os acetabuli

ligt tusschen llinni en 1'ubis en sluit dit laatste uit van het aeeta-

hulum; het achterste, meestal kleiner dan het voorste, ligt tusschen

Ilium en Ischium aan den rand van hel acetabuluin.

Een onderzoek omtrent hel os ocetabuli bij andere zoogdieren

bracht eene bepaalde verhouding aan het licht tusschen de ontwik-

keling der symphyse en de samenstelling van het aeetahulum, die

ik hieronder kort uiteenzetten zal: eene verhouding welke m.i. niet

zonder belang is voor de kennis der morphologisehe waarde van het

o- acetabuli.

Bij de volgende uiteenzettingen zal ik de samenstelling der symphyse

lot richtsnoer nemen; daarnaar de zoogdierbekkens indeelend.

I. Symphyse gevormd door pubis en ischium. Bij de Monotremen

nemen, zooals bekend is, schaambeen en zitbeen gelijkelijk aandeel

aan de vorming van de syinphvse, die zeer hoog is. Het aeetahulum

wordt door de drie bekkenelementen, ilium, ischium, pubis gevormd,

die daaraan ongeveer gelijk aandeel hebben. Een os acetabuli is bij

de Monotremen nog niet gevonden.

Marsupialia. Bij de buideldieren is de symphyse wel is waar hoog,

wordt grootendeels door de ossa pubica gevormd, terwijl een geringer

gedeelte door het ischium gevormd wordt.

Bij de marsupialia is wel een os acetabuli gevonden, doch slechts
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als zeer klein verkalkt kraakbeenstukje tegen het os pubis aan. Het

reikt, zooals Leche 4

) beschrijft, niet lol den rand van het acetabu-

lum, liet schaambeen neemt daar nog deel aan de panvorming, terwijl

het er op de plaats van het os acetabuli van is uitgesloten. (Didel-

phys, Phascolomys.)

Rodentia. Hydrochoerus en Sciurus zijn Iwee genera waarbij ook

het ischium, zij het partieel, aan de symphyse deelneemt. Bij hen

is het os acetabuli op dezelfde wijze ontwikkeld als bij de genoemde
Marsupialia, het is een klein skeletsstukje op het schaambeen, dat

dit partieel van het acetabulum scheidt. Het os acetabuli bestaat uit

verkalkt kraakbeen,

Carnivora. Alleen bij Canis 1'amiliaris zag Leche dat liet schaam-

been tot in het acetabulum reikte, bij alle andere carnivoren wordt

het er door het os acetabuli van gescheiden.

Volgens Ellenberger en Baum 2
) is de symphyse in het bekken

van den hond een symphysis pubis et ischiï.

Ungulata. Met eene enkele uitzondering n.1. Tapirus americanus

ontbreekt bij ungulaten, zoover wij tol op heden weten, een os

acetabuli
;

het schaambeen vormt, zooals Gegenbaur 3

) zegt „einen

bedeutenderen Theil der Pfanne" (l.c. p. 234).

Zooals bekend is, bezitten de ungulaten eene zeer hooge symphyse :

die door het os pubis en het os ischiï worden gevormd. Niet ver-

zwegen mag worden dat Weber (l.c. pg. 107 tig. 85) het bekken

van een Oervus juv. afbeeldt, met een zeer groot, over de geheele

breedte van het acetabulum zich uitstrekkend os acetabuli. Het os

pubis reikt niettemin tot in de gewrichtspan.

II. Symphyse uitsluitend gevormd door het os pubis.

Tubulidentata. Hoewel de symphyse hoog is, wordt zij toch uit-

sluitend gevormd door het schaambeen.

Bij Orycteropns vond ik een zeer groot, driehoekig os acetabuli

tussciien iliuin en pubis. Het heeft 't pubis geheel van het acetabu-

lum verdrongen en bereikt gedeeltelijk zelfs de mediale oppervlakte

van het os coxae tussciien de genoemde beenst ukken.

Rodentia. Bij de meerderheid der knaagdieren is de symphyse

uitsluitend eene symphysis pubis. Bij een tweetal, Cavia en Mus, heeft

het os acetabuli, dat aan de ventraalzijde van het acetabulum ligt, het

schaambeen bijna geheel daarvan verdrongen en bereikt genoemd been-

stuk het acetabulum alleen aan den rand ; bij de overige, Lepus, Hespe-

romys, Xerus werden onderzocht, wordt hol os pubis geheel en al

van de gewrichtspan uitgesloten. Zoover mij bekend is, en ik kon

waarnemen (Hystrix, Dasyprocta) komt er bij Rodentia alleen aan

de ventraalzijde van het acetabulum, tussciien llium en Pubis een
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os acetabuli voor en grenzen aan de achterzijde llinm en Ischium

direct aan elkaar. Het bestaai uit verkalkt kraakbeen.

Carnivoren. Bij de fissipede carnivoren, waar de symphyse tot het

os pubis beperkt is (Viverra-Mustela) l

) is liet os acetabuli krachtig

ontwikkeld, bereikt <lc mediale bekkenoppervlakte en scheidt zoo-

doende lliuiii en Pubis van elkaar, hel laatste geheel van het aceta-

bulum verdringend.

Voor de pinnipede carnivoren geldl dat, volgens Wkber 7

) het os

acetabuli ,,besonders ansgedehnt" is, hoewel, zooals Leche beschrijft,

het schaambeen toch de gewrichtspan bereikt en aan hare vorming-

deel neemt.

Wat de symphyse betreft, vermeldt Weber 7
) dat, ondanks de

lengte der ossa pubis, „die Kürze der Symphyse aull'all".

Prosimiae en Primates. Bij deze beide groepen en ook bij ücn

mensch, bij wie de s_vmph_v.se uitsluitend door het schaambeen wordt

gevormd, vertoont het os acetabuli een zeer belangrijke en tevens

merkwaardige wijze van ontwikkeling. Zooals in het begin reeds

werd gezegd en elders uitvoerig is beschreven, vindt men bijna steeds

twee ossa acetabuli, een tusschen Iliuni en Pubis, één tusschen llinm

en Ischium aanwezig, die ik als os acetabuli ventrale en dorsale

onderscheid. Beide zijn driehoekig van vorm, met hun top gericht

naar het midden van hel acetabulum. Zij verdringen het Ilitun als

het ware gedeeltelijk uit liet acetabulum, het is ten koste van dit

beenstuk, dat de ossa acetabuli zich in de gewrichtspan verder uit-

breiden. Zij vormen een overgang tusschen het enkelvoudige os ace-

tabuli en een, zooals ik het bij Myrmecophaga vond, dat dwars in

het acetabulum staat en nu het Ilium zoowel van het Pubis als het

Ischium scheidt.

III. Symphyse gevormd door een klein gedeelte van het os pubis

en grootendeels door het z.g. epiphysenkraakbeen.

Deze symphysenvorm komt, zoover bekend is, uitsluitend bij

Galaeopithecus voor. Belangrijk is hier de samenstelling van het

acetabulum, dat slechts voor */, gedeelte door het ilium, overigens

door het ischium en het os acetabuli gevormd wordt, terwijl het

pubis geheel van de vorming
r
der gewrichtspan uitgesloten wordt.

IV. Symphyse uitsluitend gevormd door het z.g. epiphysenkraakbeen.

Eene verbinding tusschen de beide bekkenhelften uitsluitend door

het z.g. epiphysenkraakbeen vindt men in de orde der Insectivoren bij

Myogale-Erinacaeidae-Centeddae-Chrysochloridae. Vertoont bij som-

migen (Erinacaeus, Centetes) hel os acetabuli in zijne grootte over-

eenkomst met Galaeopithecus, bij anderen, met name Myogale (bij

Chrysochloris is het nog niet waargenomen) is dit beenstuk krachtiger
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ontwikkeld en sluit het zoowel het schaambeen als het darmbeen

van de vorming der gewrichtspan uit. Het acetabulum wordt dus

alleen door het ischium en het os acetabuli gevormd.

Bestudeert men de mediale zijde van het os coxae dan blijkt dat

het os acetabuli deze niet geheel bereikt; daar grenzen ilium en

ischium en ook ilium en pubis gedeeltelijk direct aan elkaar. Het

stelt in hoofdzaak een op het ilium liggend beenstukje voor.

Behalve bij de genoemde Insectivoren komt eene symphyse vorming

door z.g. epiphysenkraakbeen voor hij Manidae, volgens opgave van

Leche in Bronn's Klassen umi Ordnungen des Tierreiehes 5
). Ik vond

bij Manis een os aeetalmli : dat zoowel het pubis als het ilium van

het acetabulum uitsloot. Het bereikte de mediale bekkenoppervlakte

niet, en was aan den ventralen rand van het acetabulum breeder

dan aan den dorsalen.

Bij de Xenarthra schijnt de vorming der symphyse nog niet vol-

komen juist bekend te zijn. Terwijl men bij Leche op pg. 583 van

het juist genoemde werk leest „die kurze, stets nur durch das

Schambein gebildete Schamfuge", staat even verder dat „das Scham-

bein verlralwarts ausgezogen in einen langen Process, welcher durch

einen Schamfugenknorpel met den gegenseitigen verblinden ist". Eene

figuur van Tatusia peba Blaat 92 lig. 10) leert ons de aanwezigheid

van een epiphysenkraakbeen.

Het os acetabuli is zeer krachtig ontwikkeld, bij Dasypodidae

sterker nog dan bij Bradypodidae. Het sluit steeds het os pubis

geheel uit van de vorming van het acetabulum ; het bereikt de me-

diale bekkenoppervlakte tusschen ilium en pubis. Bij Choloepus en

Myrmecophaga draagt het ilium slechts voor een zeer klein gedeelte

bij tot de omranding van het acetabulum.

Bij Dasypodidae wordt, volgens Reinhardt 6

) niet alleen het

schaambeen doch ook het darmbeen van het acetabulum uitgesloten.

Ik vond deze verhouding bij een Dasypus duodeeimocinctus, waarbij

te vermelden is dat het os acetabuli slechts gedeeltelijk de mediale

bekkenoppervlakte bereikte ; aan den dorsalen rand van het acetabulum

als dek been op het ilium lag.

V. Symphyse ontbreekt.

Ten slotte komen wij tot die zoogdieren waarbij bij het volwassen

dier de symphyse ontbreekt. Dit verschijnsel neemt men, zooals bekend

is, uitsluitend waar hij enkele Insectivoren, n.1. Soricidae, Talpinae

en Urotrichus. Bij deze drie vormen is hel os acetabuli zeer krachtig

ontwikkeld en scheidt het het ilium geheel en al van het ischium

en het pubis. Het acetabulum wordt bij deze dieren uitsluitend

gevormd door het ischium en het os acetabuli. Dit laatste bereikt
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ook de mediale zijde van het os coxae, zoodat ook daar de been-

stakken op grooten afstand van elkaar blijven.

1'it het bovenstaande overzicht kan niet het volgende afleiden:

1°. Het os acetabuli bezit bij de zoogdieren eenen zeer verschillenden

graad van ontwikkeling. Het is des te grooter en neemt een des te

uitgebreider deel van het acetabulnm in, naarmate de symphyse

korter is.

2". De ontwikkeling van het os acetabuli vertoont, evenmin als de

symphyse eene regelmatigheid in dien zin dat het bij z.g. primitieve zoog-

dieren anders is dan bij z.g. hoogere zoogdieren. Hij meerdere zoog-

dierorden (Edentaten-Rodentia-Insectivoren-Carnivoren) kan men ten

opzichte van symphyse >-u os acetabuli groote verschillen aantreffen.

Deze twee conclusies leiden vanzelve tot de vraag waardoor de

uraad van ontwikkeling dei- symphyse wordt beheerscht en welke

de waarde is van het os acetabuli.

Het antwoord op de eerste vraag moet ik tot later verschuiven ;

slechts kan hier gezegd winden dat op grond van vergelijkend ana-

tomisch zoowel als van embryologisch onderzoek gebleken is dat de

hooge, dooi' pubis en ischium gevormde symphyse een primitieven,

het ontbreken eener symphyse een secundairen toestand voorstelt

(Lechk I. e. |ig. '2.'!
.

Past men dil op de verschillende zoogdieren toe dan blijkt dat

bij die zoogdieren, die krachtens hunne hooge symphyse den mees!

primitieven bekkenvorm bezitten, een os acetabuli schijnt te ontbreken

(Monotremen, Ungulaten?). Zoodra, door het verminderde aandeel

dat het ischium aan de symphysisvorming neemt, deze lager wordt,

treedt een os acetabuli op (Camivora, Marsupialia), eerst klein, steeds

krachtiger zich ontwikkelend naarmate de symphyse lager wordt.

Men is dan ook m.i. nog niet gerechtigd op grond van de kennis

omtrent het os acetabuli bij zoogdieren dit als een „constant voor-

komend, z.g. 4e bekkenelement" te beschouwen, waarvoor men een

homologon kan aantoonen bij lagere vertebraten.

Wil men, op grond van de verschijnselen, die Lechk daarvoor

opgeeft, het os acetabuli homologiseeren met het beenstnk dat in

het acetabulnm van het krokodillenbekken als „pars acetabularis"

bekend is, dan heeft men nog niet het recht te spreken van een

volkomen onafhankelijk, op zich zelf staand beenstnk, waar wij

weten dat het bekken dezer dieren eene zeer bijzondere, van andere

reptiliën vrij sterk afwijkende ontwikkeling heeft.

Door Wiedeksheim ") wordt de pars acetabularis van het krokodillen-
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bekken als een secundair optredend, van den Proc aeetabularis ileï

afgesnöerd deel opgevat.

Zijn ilus os acetabuli en pars aeetabularis liomoloog, dan zoude

hel eerstgenoemde moeten worden opgeval als een secundair optredend,

door den gang der bekkenontwikkeling beheerschl beenstukje, en

niel als een onafhankelijk 4e bekkenelement.

LITERATUUR.

L
). v. d. Broek iA. J. I'.i Uber «las Os acetabuli bei Primaten. Archiv. f. Ana-

tomie) umi Entwichlunggeschichte 1912.

s
)

- Ellenbkrgkr (W.) iind Baim (H.) Anatomie des Hundes.

'). Gkgenbaur (G.) UIht den Ausschluss des Scliambeins von der Pfanne des

Hüftgelenkes. Morph. Jahrb. Bd. 1.

*). Leche (W.) Zur Anatomie der Beckenregion der Inseetivora Konig. dv. vet.

Akad. Handl. Bd. 20. no. i.

i
). Leche (W.) Mainmali i, in Bronn's Klassen umi Ordnungen des Tierreiches.

Bd. 6, Abtli 6, pg. 583.

'). Reinhardt Noglf Bemaerk. om Gumlernes, is aer Baeltedyrenes Baekten.

Vidensh. Meddel. fra naturk. Forening, Kjobenhaven 1881.

;
). Weber (M.) Die Saugetiere.

8
). Wiedersheim (B ) Vergleichende Anatomie il. Wirbeltiere.

Scheikunde. De lieer Holleman biedt mede namens den Heer

,1. Vermeuten, eene mededeeling aan over: „De nitratie van

toluol".

Het onderzoek waarmede ik op liet ogenblik bezig ben, maakte

liet noodzakelik, de juiste verhouding Ie kennen, waarin bij de nitratie

van toluol de drie isomeren ontstaan. Deze is bepaald doen- van den

Arend 1

). Zijn analysemethode was echter, voor zover de bepaling

van liet meta-gehalte betreft, slechts een benaderde, terwijl de juiste

kennis van dut gehalte voor mijn onderzoek van groot belang is.

Daarom was hel wens. lik, een van zijn proeven te herhalen, en

hel gehalte aan meta volgens de meer nauwkeurige methode van

v. i). Linden 5

ie bepalen. Ik koos hiertoe de nitratie bij -)- 30°,

omdat ook mijn overige proeven liii die temperatuur uitgevoerd

worden, en hel voor mijn doel nodig is.onder vergelijkbare omstandig-

heden ie werken. Hierbij is mij gebleken, dal hei resultaat van

v. d. Arend mei geheel en ui juist is.

\ oor de bereiding van de zuivere komponenten werd voor meta-

!) Deze verslagen, 26 Sept. L908. bldz. 208.

"i Deze verslagen, Febr. 1910. LM/.. T.M.

58
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en para-nitrotoluol uitgegaan van de leclniiese preparaten van de

IIakn. Meta werd gezuiverd door uitvriezen en distilleren in vacuo

:

Stolpunt: 15°,4. Refractie: h„o = 1,5470.

Na zuivering van hel para-nitrotoluol, op de door v. i>. Arend

aangegeven wijze, bedroeg hel stolpunl slechts 51°,4, terwijl alle

vorige onderzoekers 54°,4 opgeven 1

).

Dal mijn waarde de juiste is, blijkl uil hel volgende:

l
e

: Hel stolpunl bleef ua herhaalde zuivering konstant, terwijl bij

t -t' 1 1 gefraktioneerde distillatie in vacuo alle frakties hetzelfde stolpunl

hadden.

2 e
: Een preparaal van \. D. Arfa'3, dal nog op hel laboratorium

aanwezig was, stolde ook l>ij 51°,4.

.'ie. De waarde 54°,4 pasl niel in de door \. d. Arknd bepaalde

-lullijn van ortho- en para-nitrotoluol. De door hem bepaalde slol-

punten van mengsels mei 80 a #0 % para, stemmen goed overeen met

mijn waarnemingen . Wanneer we evenwel hieruit door extrapola-

tie hel stolpunl van zuiver para berekenen, vinden we ."il ,ii.

Evenals v. n. Arknd, gebruikte ik hel orthonitrotolüol "zweimal

ausgefroren" van Meister, Lnus en Brüning /. Ier verdere y.uive-

ring. Dit preparaal beval nog 0,13°/ para-isomeer a
), welke hoeveel-

heid zó gering is, dal hel aanbrengen van een korrektie onnodig i>.

Voor de stolpunten van de iwec modifikaties vond ik :
3°,4 en

-i>°5. voor de refraktie : n 21
° = 1. 54(12.

Van deze beide vormen is blijkbaar die van lid stolpunl — 3°,

4

ili- stabiele. Ik vond dan ook, dal de bij —9°5 stollende sleeds

zeer gemakkelik in de andere overgaat.

Van den Arend verwar! beide modifikaties, waar hij zegt: "De

vorm van hel stolpunl 4 gaal /.eer gemakkelijk over in die

welke bij LO stolt" '

. en waar hij als stolpunl van de metasta-

biele vorm -3°. 7. van de stabiele — 9°,4 opgeeft

Mijn bepalingen van enkele punten van de binaire stollijn van

para- en ortho-nitrotoluol (welke ik (\oe<\ mei hel oog op het afwij-

kende stolpunl van para dal ik gevonden had), stemden goed over-

een met de waarden van v. D. Arend, zoals uil onderstaande öpga-

\ rn blijkl :

') v. d. Arknd, l.c. Beilsteih ra Kuhlberg, Ann., 155. 18, [1870]. Neübeck

/.. t. phys. chem. 1,600, [1887].

l Zie deze bldz. onderaan.

sj Holleman, Ree. 27, 462, (1908).

') Dissertatie, \M/.. .">

•) Ree. 28, 410-411, (1909)
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„ para. 90,2 89,7 S),| 80,5

Sinl|iiiiii dooi' mij waargenomen 45 ',(> 45°3 40,1 .'!i(,4

id. berekend uil de lijn van v. u. Arkkd 45 ,4 45 tl 39,8 39,

4

Aanvankelik gebruikte ik dan ook zijn smelpuntskromme. In de

loop van • hel onderzoek bleek mij echter dal de ortho-tak hiervan

onmogelik juist kon zijn, waarom ik de gehele lijn opnieuw bepaalde.

STOLLIJN VAN URTHO- EN PARA-
NITRÜTOLUOL

%
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Figuur I geef'l vran deze lijnen een grafiese voorstelling.

«o 0.

figuur I.

<>|i de para-tak zijn de stolpunten gemakkei ik waar ie nemen,

ook zonder enting. *>p de ortho-tak en bij de 2e slolpunten moet

wel geënt worden, doch de stolpunten zijn dan ook zeer scherp.

De gemakkelikheid, waarmede de «-vorm van orllio in de,i-vorm

overgaat, maakt 't vaak lastig, naar willekeur één van heide Ie doen

uitkristalliseren.

v. d. Arknd geefi op, dal de door hem bepaalde ortho-tak voor

de laagststollende modifikatie geldt. Til mijn waarnemingen blijkt,

dat hei dooi- hem gevonden eutecticum hij de hoogststollende

modifikatie behoort, inplaats van bij de laagststollende. Hij heef'i dus

blijkbaar steeds met de verkeerde modifikatie geënt. ( >ok kan het

zijn, dat hij wèl mei de «-vorm heeft geënt, doch dat deze zich te

snel heeft omgezet. In dal geval loopl de temperatuur niet hoog

genoeg op om het stolpunl tier jï-vorm te hereiken, gelijk ik zelf

meermalen heb waargenomen. Dil zou dan levens verklaren dal de

door hem gevonden Le slolpunten ie laag liggen, waardoor hij toch

een lijn kon verkrijgen die in hel stolpunl van zuiver «-ortho-nitro-

toluol uitkomt.

Verder ligt de para-tak van mijn lijn iets hoger, waardoor natuurlik

het eutecticum ook een weinig naar de ortho-kant verschoven is.
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< >m de analysemethode van v. d. Linden te kunnen toepassen

moest nog de verlaging van liet 2e stolpunt door stijgende hoeveel-

heden meta bepaald worden. De hiervoor gevonden waarden vindt

men in onderstaande tabel, en grafies voorgesteld in lig. 2.

LIJN VAN 2e STOLPUNTEN, AANGEVENDE DE
VERHOUDING VAN META TOT ORTHO,

BETROKKEN OP HUN SOM.

";,, ortho
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slolpuul van para veroorzaakt, als een gelijk percentage aan zuiver

o of »i. Onderstaande label «loet zien dal de overeenstemming niets

te wensen overlaat.

•

o para o „ ortho % meta '^ stolpunt Ie stolpunt
" v " gevonden berekend

33.9
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Daar hij blijkbaar bij de bepaling van de 2 U stolpunten van zijn

nitratie produkten óók mei do stabiele ortho.-modifikatie heeft geënt,

en niet mei de metastabiele, vindt hij ondanks de fouten in zijn

stellijnen toch een vrij goede uitkomst.

Ik heb nu uit de stolpunten van zijn overige nitratieprodukten

de samenstelling van het mengsel berekend. Onderstaande tabel geeft

de zo verkregen waarden, waaraan Ier vergelijking de oorspronkelike

van v. o. Arend 1

) zijn toegevoegd.

Tempera- Waarden van v. d. Arend
tuur v. d.

nitratie Xortho "/„ para " „ meta

Berekend volgens mijn stollijn

7o ortho % para % meta

—30c

il

-f30

-f60

55.6
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Scheikunde. De lieer Hoi.lemvn biedt eene mcdedeeling van

den Heer T. van der Linden aan: „Geer de additie en de

additieproducten van chloor aan de dichloorbenzolen.

(Mede aangeboden door den Heer Hoogewerff).

De producten, die door additie van chloor aan benzolkool water-

stoffen ontstaan en die te beschouwen zijn als meervoudig gechloreerde

hexainethy lenen, verliezen, zooals bekend, in de este gevallen

buitengewoon gemakkelijk drie molekulen zoutzuur en Liaan aldus

over ui gechloorde benzolen.

1''.\ enals bij de configuratiebepaling van cis-trans-isömeren zie Werner,

l.elirlaieli d. Stereochemie, pag. 166) steeds aangenomen wordt, dal

twee zich in cis-stelling* bevindende groepen gemakkelijker met elkaar

reageeren dan wanneer /.ij in trans-stelling staan, ligl hel hier vuur

de hand aan Ie nemen dal de zoutzuurafsplitsing alleen dan /eer

gemakkelijk plaats /.al vinden, wanneer ieder paar <\v\- als IU'1

uittredende 11- en Cl-atomen zich aan den/elfden kanl van hel vlak

der koolstofatomen bevindt. Deze aanname leidde er dan nok de

oudere onderzoekers toe om aan hel (?-benzolhexachloride een cisfor-

mule ine ie kennen, aangezien deze sint' veel moeilijker zoutzuur

afsplitst dan de andere lien/ollievachloriden.

Addeerl men nu /.es atomen chloor aan dieldnnrben/.nl, dan is er

een onder de mogelijke diehloorbenzolhexachloriden, waarbij alle /.es

geaddeerde chlooratomen zich aan denzelfden kanl van hel vlak der

koolstofatomen bevinden. Dal isomeer heeft dus nevenstaande ruimte-

('I ei formule, ingeval o-dichloorbenzol is gebruikt.

('I ('I Slechts twee der chlooratomen slaan met

/ \ waterstofatomen aan eenzelfden kant van

" \ hel \lak der koolstofatomen. In deze ver-

\. y binding /.uilen dus twee molekulen /.nul/uur

,.i
11

gemakkelijk afgesplitst moeien worden, ler-

II || wijl de afsplitsing van hel derde molekuul

hoogstwaarschijnlijk op grooteren tegenstand zul sluiten. De afsplitsing

van twee molekulen zoutzuur mi deze verbinding leidl echter tol

Cl ('I
C1

-

een Stof mei de formule rl " en /ou dus hel addilie-

('1 / Cl

H

product moeien zijn van twee atomen chloor aan tetrachloorbenzol,
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een additieproduct, zooals Holleman en Boëseken r
als tusschen-

producl aannemen bij de substitutie m de benzolkern. Waar nu de

isoleering en bestudeering van dergelijke additieprodueten voor hel

inzicht in hel mechanisme der benzolkernsubstitutie van belang scheen

en de mogelijkheid om ze langs dezen weg te verkrijgen mij niel

onwaarschijnlijk voorkwam, heb ik de additie van chloor aan de

drie dichloorbenzolen uitgevoerd en nagegaan of er onder de verkregen

additieprodueten wellicht een was, dal slechts twee molekulen zout-

zuur gemakkelijk afsplitst.

Additie iiiin p-dichloorbenzol,

Deze additie werd op twee verschillende manieren uitgevoerd. In

de eerste plaats werd boven een sterke oplossing van p-dichioor-

benzol in telrachloorkoolslof een laag I °/o-ige natronloog gebracht

en vervolgens een chloorslroom ingeleid. Alleen wanneer de reactie

in het directe zonlicht wei'd uitgevoerd, had een vrij snelle absorptie

van het chloor plaats. <>|i een gegeven oogenblik begint zich een

witkristallijne stof uit de oplossing at' te zetten. Wanneer weinig

meer geabsorbeerd werd, werd de vaste stof afgefiltreerd. Deze stof

was /eer moeilijk oplosbaar in de meeste organische oplosmiddelen.

Hei na afzuiging nog aanklevende nitrobenzol kan men verwijderen

door wasschen mei alcohol, waarin de verbinding bijna geheel on-

oplosbaar is. Zij smell l>ij ± 262°, doch onder het smelten ontleedt

/.ij onder gasontwikkeling, waarom van de bepaling van het stol-

I

ui ii i moesl worden afgezien. .Mei alcoholische kali splitste de stof

zoutzuur af.

" Bepaling van hei totale chloorgehalte.
'-'

0.107:) gr. slof eisehieil 23.9 er. 0.1 n AgNl >
;

Cl. Gev. 78.9° ,. Ber. op C„H
4
C1, : 78.9 „.

Bepaling van het dooi- alcoholische kali afsplitsbare chloor.

0.160 gr. Mol' eischten 13.21 rr. 0.1 n AgNO,

Afspl.b. ('I. Gev. 29.3%. Ber. voor :i 1ICI mi C,H,C1
8

: 29.6 %
De sioi' heeft i\u^ de samenstelling van een dichloorbenzolhexa-

chloride. Bij hare -| >1 i t >i nu mei alcoholische kali moet zij dan perita-

chloorbenzol leveren. <>m ilit te onderzoeken werd eene hoeveelheid

ilc/.rr -lol' met alkoholische kali gekookt. Na afkoeling- werd water

toegevoegd, waardoor een wiite -tol' praecipiteerde. Deze werd

afgefiltreerd en omgekristalliseerd uil alcohol, waaruit zij zich in

') Holleman. Die direkle liinfühi'iing, enz. pag. tTii.

-i Zie hierover Kon. Akad v. Wet. (191 1) p. 221..
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mooie naalden mei smeltpünt 83°—84° afzette. Hel smeltpünt van

pentachloorbenzol is 85° —86°.

Om hel liooge smeltpünt en de geringe oplosbaarheid in de meeste

oplosmiddelen, in welke eigenschappen deze stof dus analogie vertoont

met ^-benzolhexachloride, noem ik haar |J-p-dichloorbenzolhexachloride.

Deze /.elfde stof heeft reeds Jüngpleisch ' bij de inwerking van chloor

op monochloorbenzol verkregen. Hij isoleerde nl. een in rhomboëders

kristalliseerende verbinding van de samenstelling C aH 4
Cl

8 , die hij

250 nog niet smolt.

De kristalhoek dezer rhomboëders bedroeg L08°30'. 1 'e door mij

verkregen verbinding kristalliseert uil alcohol ut' ('Cl, eveneens in

rhomboëders. Ken slechts ruwe bepaling van den kristalhoek gaf:

L06 1

/» - Zij is dus wel dezelfde stof, die Jcngfleisch isoleerde. Het

^-p-dichloorbenzolhexachloride wordt door fookend salpeterzuur of

rookend zwavelzuur bij 10'*' niet aangegrepen.

De tetrachloorkoolstofoplossing /.ie Innen werd aan stoomdistillatie

onderworpen. Naast ( Vl
4
distilleerde onaangetast p-dichloorbenzol over.

Zoodra weinig meer overging werd de distillatie gestaakt. Een dikke

olie bleet' in de distillatiekolf achter. Deze werd mei overmaat ether

geschud, waardoor zich een paar gram onzuiver |}-p-dichloorbenzol-

hexachloride afscheidde. De resl ging in oplossing. Xa verdamping

van de ether werd een mei olie doordrenkte kristalmassa verkregen.

De olie werd dooi' af laten druipen grootendeels van de kristallen

gescheiden en deze laatste herhaaldelijk uil alcohol omgekiïstalliseerd.

Stolpunl 89°.6.

Lost men deze stof op in ether en laai men de ether /eer lang-

zaam verdampen, bijv. van uit een Erlemneyerkolf, dan kristalliseert)"

de/.e verbinding in groote ruitvormige krisiallen (rhomboëders). De

uitdooving is symmetrisch en de kristalhoek, ruw bepaald, ± 57°.

.Mei alkoholische kali wordt zoutzuur afgesplitst.

Bepaling van hel totale chloorgehalte.

0.099 gr. eischten 21.8 e. e. 0,1 n. AgNO,

Cl. Gev. 78.2%. Ber. (op 0,H<CLJ : 78.9%.

Bepaling van hel afsplitsbare chloor.

0.159 gr. eischten L3.2 cc. 0,1 n. AgN<>
3

.

Afsplb. Cl. 29.5%. Ber. v • 3 HC1 uil C„H
4
C1

8
: 29.6%.

Een gedeelte dei' stof werd mei methylalkoholisehe kali gekookt,

daarna werd water toegevoegd. Er praecipi teerde een witte kristallijne

slof, die na omkristallisatie uil alcohol in lange naalden kristalliseerde,

smeltende bij 87°. Hel is i\\^ pentachloorbenzol.

') BuJl. .1. 1. Soc. chiin. 9. 352.
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1><> boven verkregen verbinding is dus oen tweede p-dichloorben-

zolhexachloride, dar we «-p-dichloorbenzolhexachloride zullen noemen.

Evenals al dergelijke hexacbloriden wordt deze stof nóch door rookend

sahpeterzuur nöcb dom- rookend zwavelzuur bij LÜ0° aangegrepen.

Bij het verder onderzoek der kristallisatieresten en t\n- boven

verkregen olie werd nog een aanduiding gekregen van welliclil een

derde isomeer p-dichloorbenzolhexachloride, smeltende tusschen 1 10° en

L20°. De hoeveelheid was echter ie gering om er verder mee te

experimenteeren.

De additie van chloor aan p-dichloorb «izol weid in de tweede

plaats uitgevoerd dom- bij zich in een buis bevindend p-dichloorbenzol

ongeveer de berekende hoeveelheid chloor ie condenseeren en ver-

volgens de buis toe te smelten. Deze buis laai men, zooveel mogelijk

in liet directe zonlicht, bij getvone temperatuur slaan. Na ± 10

delgen was al hel chloor geabsorbeerd en de inhoud der buis een

mei olie gedrenkte kristalmassa, die verder als boven behandeld kan

worden. t

Ailihhi aan o-dichioorbenzol.

o-dichloorbenzol werd mei ongeveer de berekende hoeveelheid

gecondenseerd chloor ingesmolten en bij gewone temperatuur zooveel

mogelijk in liel zonlicht gehouden. Na 20 uur begonnen zich

kristallen af te zetten. De totale absorptie van hel chloor duurde

^ dagen, waarna de inhoud der buis uil een kristalmassa en een

visqueuse olie bestond. Bij opening der buis ontweek zoutzuur, zoodat

ook substitutie moei hebben plaats gevonden. De kristallen en de

olie w.erden mei weinig ether in een mortier gewreven, waarbij

de olie geheel in oplossing ging en de witte kristalmassa achterbleef,

smeltend bij 149 J
. Deze kristallen zijn in de meeste organische

oplosmiddelen goed oplosbaar, slechl oplosbaar echter in alcohol. Na
omkristallisatie uil benzo] bedroeg hel stolpunl 147.<). Do stol laai

zich gemakkelijk onderkoelen en stoll vrij langzaam. Mei alcoholische

kali splitst zij gemakkelijk zoutzuur al'.

Bepaling van hel totale chloorgehalte.

u Kil) gr. eischten 23.94 cc. 0.1 n. AgN0
3

Cl. Gev. 77.9° Ber. op C B
H

4C1 ): 78.9°/ .

Bepaling van hel afsplilsbare chloor.

0.157 gr. eichten L3.28 cc. O.J n. AffNo .

Afsplb. ('I. Gev. 30.0° „. Hor. op C„H
4
Ci

8): 29.6°
,

Een gedeelte der stof werd mei alkoholische loog gekookt, daarna
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water toegevoegd en de hierdoor gepraecipiteerde verbinding mei

alcohol omgekristalliseerd. Mooie witte naalden, snip. H6Ü—87 :

: dus

pentachloorbenzol. De verkregen verbinding is du^ een o-dichlo(

benzolhexachloride. Zij wordt noch dom- rookend salpeterzuur, nócl

door ronkend zwavelzuur bij 100 aangetast.

Van de boven verkregen etherische oplossing werd de ether ver-

dampt en liei residu Ier verwijdering van onaangetast o-dichloorbenzol

aan stoomdistillatie onderworpen, er ging echter slechts weinig over.

De in de distillatiekolf achtergebleven olie werd in ether opgenomen,

de etherische oplossing op Na,S0
4
gedroogd en na afdistillatie van

den ether werd de resteerende olie aan de oliepomp bij zeer lagen

druk gedistilleerd. Zij ging over als een lichtgele, zeer visqueuse

olie, die, ook na lang staan niet kristalliseerde.

Bepaling van het afsplitsbare chloor in deze olie.

o. -220 gr. eischten L7.78cc. 0.1 n. AgNO,.

Afsplb. Cl. Gev. 28.7%. Ber. op C.H.Cl,): 29.6%.

De olie moet dus hoofdzakelijk nog bestaan uil o-diehloorbenzol-

hexachloriden en dientengevolge een mengsel van isomeren zijn.

Het gelukte mij echter niet hieruit nog een dezer te isoleeren.

Additie aan m-dichloorbenzol.

Chloor werd zooveel mogelijk in het directe zonlicht in m-dichloor-

benzol, waarboven zich een laag L%-ige natronloog bevond, geleid.

Hel werd vrij slechl geabsorbeerd en van warmte ontwikkeling was

niets te merken. Na de chloorbehandeling geruimen tijd voortgezet

Ie hebben, werd de vloeistof ter verwijdering van chloor en zout-

zuur met kaliloog geschud en vervolgens ter verwijdering van hel

onaangetaste m-dichloorbenzol aan stoomdistillatie onderworpen.

Als residu in de distillatiekolf werd ecu zware olie verkregen,

die in ether werd opgenomen. Na droging dezer oplossing en afdistil-

latie van den ether werd het residu bij zeer hoog vacuüm gedistilleerd.

Hel ging over als een geelbruine olie, die bij staan langzaam tot

een halfvasle kristalmassa werd. Deze halfvasle massa werd gewreven

met weinig petroleu mether. waarbij een fijne witte stof achterbleef.

Deze laat zich mei alcohol goed omkristalliseeren en zei zich dan

in groote bladervormige kristallen al'. Stolpunt: 81.
c
8. .Mei alcoho-

lische kali splilsl deze stof gemakkelijk zoutzuur af.

Bepaling van hei totaal chloorgehalte.

0.100 gr. eischten 22.31 er. o.l n. AgNO,.

('I. Gev. 79.2° „. Ber. op C,H
4
C1

8
: 78.9%
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Bepaling van hei afsplitsbare chloor.

0.155 gr. eischten 13.3J cc. Ü..1 n. AgNO,

Afsplb. Cl. Gev. 30.5% Ber. (op C„H,C1
8 )

: 29.6%.

Als afbraakproducl werd pentachloorbenzol, snip. 86°, verkregen.

De verbinding is dus m-dichloorbenzolhexachloride; /.ij wordt nóch

door rookend zwavelzuur, nóch door rookend salpeterzuur bij IOO D

aangetast.

\ an de boven verkregen petroleumetheroplossing werd de petro-

leumether verdampt en in de achterblijvende olie werd het afsplitsbare

chloor bepaald.

0.159 er. eischten 13.2 cc. 0.1 n. AeNO,.

Afsplb. ('I. Gev. 29.5 %. Ber. (op C,H
4
C1

8 )
: 29.6%.

Deze olie bestaat dus uit dichloorbenzolhexachloriden
; hel gelukte

mij echter niet verdere isomeren eruit te isoleeren.

Alle kristallisat ieresten en olién, die bij de bereiding van boven-

staande additieproducten der dichloorbenzolen verkregen waren, wer-

den vereenigd en ter bereiding van pentachloorbenzol met alkoholische

kali behandeld. Hierbij werd ook een hoeveelheid hexachloorbenzol

verkregen, hetgeen dus eveneens bewijst, dal naast de chlooradditie

ook substitutie heeft plaats gevonden.

Do aftinliuhiij vnn zoutzuur uit de dichloorbenzulhexackloriden.

<>ni na te gaan of een der drie zoutzuurtnolekulen moeilijk al-

spliisbaar was in de verkregen dichloorbenzolhexachloriden, werd

i'ene afgewogen hoeveelheid van elk in een geschikt oplosmiddel op-

gelost. Bij kamertemperatuur werd daarna overmaat alkoholische

kali toegevoegd en het mengsel ten hoogste 10 minuten aan zich

zelf overgelaten. Daarna werd hel afgesplitste zoutzuur volgens

Yoi. u \kh getitreerd.

1 >e aldus voor hel afgesplitste chloor gevonden waarden zijn in

volgende label vereenigd.

Dichloorbenznl Afgew. hoev. AgNü
:)

hexactiloriili' stof 0.1 N

Afsplb. Cl.

ber.
Oplosmiddel

> para
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lv in de kolom voor berekend afsplilsbaar chloorgehalle aange-

geven waarde is die voov de afsplitsing van drie moleculen. Volgens

deze proeven vindl dus in alle vier getallen vrijwel momentaan

afsplitsing van drie moleculen zoutzum plaats.

Ten slotte werd hol; getracht hei voorgenomen doel te bereiken

door hij de diehloorbenzolhexachloriden in alkoliolische oplossing'

slechts zooveel alkoliolische kali ie voegen als berekend was voor

de afsplitsing van slechts twee moleculen zoutzuur. I>ij alle vier

isomeren echter werden naaffiltralie van hei KC1 en verdamping van den

alkohol naasl de naalden van pentachloorbenzol, smp. 4 86°, kristallen

van hel onveranderde dichloorbenzolhexachloride waargenomen.

Waar nu de afbraak der additieproducten *\cf dichloorbenzolen

niet lol hel voorgestelde doel leidde werd nog nagegaan ui' er soms

onder «Ie additieproducten van monochloorbenzol, van welke er twee, «-

en /J-chloorbenzolhexachloride, bekend zijn, een was die éen molecuul

zoutzuur veel gemakkelijker afsplits! dan de twee andere molekulen.

Dit is namelijk Ie verwachten hij dal isomeer, waarbij zes van de

zeven chlooratomen zich aan dezelfde zijde van hei vlak der kool-

stofatomen bevinden.

De addnie werd uitgevoerd op de wijze als boven bij o-dichloor-

benzol is beschreven. Na 4 a 5 uur begonnen zich in de homogene

vloeistof kristallen al' ie /.ellen. Na _ a '.'> dagen was al het chloor

geabsorbeerd, doch de hoeveelheid kristallen, die zich had afgezet,

was slechts gering. Bij opening i\* i v huis ontweek zoutzuur, aandui-

dende dal ook substitutie had plaats gevonden. De kristallen bleken

bijna geheel zuiver (J-chloorbenzolhexachioride ie zijn. De vloeistof

werd aan stoomdistillatie onderworpen, waardoor een weinig ehloor-

benzol werd verwijderd. De achterblijvende olie werd na slaan

gedeeltelijk vast. Deze halfvaste massa werd met petroleumether

gewreven, waarbij etui witkristallijne slof achterbleef, die naomkris-

tallisatie uil alcohol hij - I4i> smoll ; hel was dus o-chloorbenzol-

hexachloride. Na verdamping van den petroleumether bleet' een

visqueuse olie achter, die niel meer kristalliseerde; deze bestond

grootendeels uil chloorbenzolhexachloriden, wal uil titratie van hel

afsplitsbare zoutzuur bleek. De beide chloorbenxolhexachloriden ver-

loren evenals de dieliloorbenzolliexachloriden bij behandeling" mei

alcoholische kali op de hij de dichloorbenzolhexachloriden beschreven

wijze momentaan drie molekulen zoutzuur.

Orq. chem. Univ. lab.

Amsterdam, Januari 1912.
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Sterrenkunde. 1 >e Heet' J. C. Kapteyk biedl eene mededeeliiig

aan : „Sterrenstelsels en de Melkweg."

In de Novembervergadering van hol vorige jaar lieb il< getracht

in hel lichl lc stellen dal er een blijkbaar verband bestaai lusschen

den Melkweg en de sterstrooraen, welk verband ziel) daarin open-

baart dal de beweging der groote sterstroomen ten opzichte van lui

zwaartepunt run In-t geheele stelsel, geheel ui' /.eer nabij evenwijdig

is mei bel vlak van i\c\\ Melkweg. I>ii geldt afzonderlijk voor de

sterren van den rJeliumtypuS, van den .1 I \ pus en \ an den (1 I vpus.

Als gevolg daarvan geldt het ook voor de relatieve beweging van

deze sterren onderling, welke relatieve beweging toen op den voor-

grond gesteld werd.

Hel is mij sinds gebleken dal die benaderde evenwijdigheid mei

hel vlak van ilcn Melkweg bestaai voor de beweging van alle eenigs-

zins talrijke stelsels, voor welke wij gegevens bezitten.

Laai zijn ten opzichte van hel zwaartepunt van hei geheele sler-

slelsel : -

// = jaarlijkselie linia're beweging van hel zonnestelsel;

,1 =. galaktische breedte van hel Apex dier beweging;

I

'= jaarlijkselie lineaire beweging van een bepaalde stersgroep

;

/,' = galaktische breedte van hel ware vertex (convergenl
;

en verder ten opzichte van het zonnestelsel:

y —jaarlijkselie liniaire beweging van dezelfde groep;

h = galaktische breedte van hel apparente vertex (convergenl

dan is v resultante van V en — //

zoodat, projecteerend loodrecht <

»

|
» den Melkweg,

r sin b = I sin l! h sin
{

1
i 1

Voor de coördinaten van het Apex kunnen we aannemen:

« = 269°0 ff = + 32°0, waarmee ,-,' = -f 23°0.

Voor h is de besl beschikbare waarde stellig die welke Campbkli.

uu zijn rijk. helaas nog altijd ongepubliceerd, materiaal heeft afge-

leid n. I.

I, = 19.5 kil. p. sec.

Hiermee w nrdl de verg. i I

v sin b = - 7.6 -\- I'sinA' (2)



(
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Voor de niij bekende groepen vindl men uil de waarneming de

volgende waarde van i>, resp. i' sin b. Ik voeg er aan toe de waarden

daaruit naar (2) afgeleid voor V sin /.', d.i-. voorde componenten der

ware snelheid loodrecht op den Melkweg.

(rroeo
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Het gemiddelde dezer 6 sterren geeft :

«1900 rfJ900 m p pgecorr.

8'. 40» +23° 53' 0"053 158° -f5.5kilp.s.

waarin <i de totaal EB. beteekent
; p haar positiehoek ; j de gecor-

rigeerde radieele snelheid. Rechtstreeks werd voor deze snelheid ge-

vonden + 9-8. De Pleiadensterren hebben echter het spektrnm der

Helium-sterren en voor deze is een correctie der radieele snelheden

— 4.3 kil. p. sec. noodig gebleken, welke vermoedelijk als druk-

verschuiving is op te vatten. Uit deze gegevens trek ik nu, met hulp

der werkhypothese, dat de beweging inderdaad evenwijdig is met

den melkweg :

Richting der beweging t. q. v. de Zon: naar 't punt van den

hemel bol 5
;

' 28" --38°7; stroomsnelheid 15.0 kil. p. sec; parallax

0"018 en dus afstand 181 lichtjaren.

Als toevoegsel tot mijne mededeeling in de Novembervergadering

wensch ik nog op twee verschijnselen te wijzen die niet vereenig-

baar schijnen met de daar geschetste theorie van Eddington.

l

f

. Het feit dat, naar blijkt uit Eddingtons en mijne eigene be-

palingen, de elementen van stroom II voor de A sterren, niet samen-

vallen met die van stroom II voor de G sterren en ook niet tus-

schen deze en de elementen van den Heliuinsterren-stroom gelegen zijn.

2°. Het feit, aan het licht gebracht door een voorloopig onderzoek,

dat de gemiddelde waarde der radieele snelheden van de A,
t
F, G, K

sterren met onmerkbare astronomische eigenbeweging, verbeterd voorde

zonsbeweging en dan alle positief' genomen, zeer aanzienlijk grooter

is dan hetzelfde gemiddelde voor de Heliumsterren. Dit resultaat,

als het door verdere waarneming wordt bevestigd, bewijst ten min-

ste, dat zelfs in de streken van de ruimte op grooter afstand dan de

meerderheid der Heliumsterren, de beweging der sterren nog steeds

afhangt van hun spektraalklasse. Het is wensehelijk nog eenige ver-

dere bouwstoffen af te wachten, voor wij deze punten uitvoeriger

bespreken.

Om misverstand te voorkomen moge eindelijk nog opgemerkt wor-

den dat waar in mijne November mededeeling sprake is van vüt-

breiding van stof, bedoeld wordt uitbreiding telkens in één bepaalde

richting. Zulke uitbreiding sluit in hel minst niet uit de mogelijkheid

van samentrekking in andere richtingen. Integendeel. Ik meen dat

er grond is om aan te nemen dat de kinetische energie van het

stelsel toenemende is. Is dit zoo, en is er geen werking van buiten

af, zoo is men wel gedwongen samentrekking aan te nemen.

59
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Plantkunde. - Dr Heer J. W. Moll biedt eene mededeeling aan

van den Heer C. van Wisselinuii : ,,Ovev <I,<n cehvand van

Closterium met beschouwingen over celwandgroei in het alge-

meen".

(Mede aangeboden door den Heer F. A. F. G. Went).

Onderzoehingen run, Fischer, Haiptfleisch en Lütkemüller.

Ofschoon de sierlijke veelvuldig in slooten en plassen voorkomende

Closteriën reeds dikwijls onderzocht zijn geworden, is toch liet aan-

tal onderzoekers, die bij Closterium de structuur van den eelwand,

de celdeeling en den groei in bijzonderheden en in onderling ver-

band bestudeerd hebben, niet groot. Slechts drie onderzoekers treden

hierbij op den voorgrond, nl. Fischer M, Hauptfleisch °) en Lütke-

müller s
). De publicaties van deze drie schrijvers geven blijk van

ernstig onderzoek.

Toen ik eenigen tijd geleden bij Closterium Ehrenbergii Menegh.

en Closterium acerosum (Schrank) Ehrenb. de karvokinese bestu-

deerde, I rokken ook de cel wanden met hun eigenaardig voorkomen

mijne aandacht en dientengevolge nam ik kennis van de publicaties

der bovengenoemde onderzoekers. Hunne verklaringen konden mij

echter niet bevredigen. Dit heeft aanleiding gegeven, dat ik bij de
beide bovengenoemde species ook van de celwandstructuur, de cel-

deeling en den groei eene bijzondere sludie heb gemaakt.

In hel korl zal ik de voornaamste resultaten der drie genoemde

schrijvers vermelden. Aan Lütkemüller gelukle het bij den dunnen

( 'losleriiim wand twee lagen te onderscheiden, eene binnenste, die

niet jodiiim en zwavelzuur eene duidelijke cellulosereactie vertoonde

en eene buitenste, die slechts eene zwakke of heelemaal geen cellu-

losereactie te zien gaf. Lütkemüller toonde ook aan, dat, wanneer

de eelwand tengevolge van een ijzergehalte geel of bruin gekleurd

is, de buitenste laag als de ijzerhoudende aangemerkt moet worden.

Zooals algemeen bekend is, vertoonen de Closteriën veelal eene

eigenaardige teekening op den eelwand, nl. overlangsche streepjes,

stippels en dwarsstreepen. De overlangsche streeping wordt volgens

Hauptfleisch en Lütkemüller veroorzaakt door de aanwezigheid van

fijne, met elkaar afwisselende ribben en voren. Volgens Hauptfleisch

J
) A. Fischer. Ueber die Zellteilung der Closteriën, Bot. Zeitung, 1883, No. 14,

p. 225.

-') I'. Hauptfleisch, Zellmembian umi Hüllgallerte der Desmidiaceen, Inaug.

Dissert. 1888.

3
) J. Lütkemüller, Die Zellmembian der Desmidiaceen, Beitnige zur Biologie

der Pflanzen, 8. Bd. 1902, p. 347.
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is, hetgeen zich aan den waarnemer als een stippel voordoet, eene

kleine verdieping of' een deukje in den celwand. Behalve zulke ver-

diepingen komen in den wand volgens Hauptfleisch' ook echte poriën

voor, namelijk aan de einden der cellen, waar ze volgens Klebs ')

van groote beteekenis zijn voor de slijmafscheiding en de beweging

der Closteriën. Lütkemüller maakt geen gewag van verdiepingen of

deukjes in den wand
; volgens hem bezit de wand echte poriën.

De dwarsslreepen komen in beperkt aantal voor. Meestal komen
ze alleen in het midden van de cellen voor; soms is er slechts één,

soms zijn er verscheidene aanwezig. l!ij de zoogenaamde Gordelband-

Clbsteriën vindt men volgens de genoemde schrijvers behalve streepen

in het midden ook een dwarsstreep op betrekkelijk aanzienlijken

afstand van het midden, ongeveer tusschen het midden en het einde

der cel, in eene of, wat meer voorkomt, in beide celhelften. Lütke-

müij.er vermeldt het ontbreken der poriën op de plaatsen, waar de

dwarsstreepen voorkomen. Volgens Hauptfleisch is de rangschikking

der dwarsstreepen bij de verschillende species zoo standvastig, dat

ze bij de systematische indeeling van het geslacht Closterium zeer

goed dienst kan doen.

De dwarsstreepen duiden volgens de drie genoemde schrijvers de

plaatsen aan, waar de verschillende deelen, waaruit de celwand be-

staat, elkaar aanraken. Alle drie nemen namelijk aan, dat de Closlerium-

wand uit membraanstukken van verschillende lengte bestaat. Volgens

Hauptfleisch en Lütkemüller grijpen de membraanstukken met

schuine, dun uitloopende randen in elkaar. De membraanstukken

hebben verschillende namen gekregen. De smalle, ringvormige stukken

in het midden der cellen worden door H.uttfi.eiscii en Lütkemüller

„Querbinden" (dwarsbanden) genoemd, de groote eindstukken „.Schalen"

schalen) en de groote, eylindrische stukken, die tusschen „Querbinden"

en „Schalen" bij de Gordelband-Closteriën voorkomen, „Gürtelbander"

(gordelbanden).

De drie genoemde schrijvers nemen aan, dat de dwarse streepen

bij twee verschillende processen ontstaan, namelijk bij de celdeeling

en bij een proces, waaraan Fischer den naam van „periodisches

Erganzungswachstum" heeft gegeven en dat op de inlassching van

een nieuw cylindrisch membraanstuk berust. Bij de celdeeling ontstaan

„Querbinden" en dwarse streepen in het midden van de cellen; bij

het „periodisches Erganzungswachstum" „Gürtelbander" en ook
dwarse streepen ongeveer tusschen het midden en de einden der

cellen. In sommige opzichten wijken de resultaten der drie schrijvers

') G. Klebs, Ueber Bewegung und Schleimbildung der Desmidiaceeii, Biologisches

Centralblatt, V. Bd. Nr. 12, 1885, p. 353.

59*
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van elkaar af. Fischek neemt aan dat, voordat de dwarswandvorming

begint, de Olosterium-cel zich in liet midden wat insnoert en dat

spoedig daarna rechts en links van de plaats der insnoering eene

cirkelvormige scheur in den wand ontstaat en dat de wand open-

gaat. Er ontstaan dus twee cirkelvormige openingen. Aan liet korte,

uitgesneden, ringvormige membraanstuk begint de vorming van den

dwarswand, die naar binnen toe voortgroeit tot de protoplast in

tweeën is verdeeld. Wanneer de Closteriumcel zich in twee dochter-

cellen verdeelt, splijt de dwarswand en het korte, uitgesneden mem-

braanstuk, waaraan de dwarswand bevestigd is. Het proces begint

aan de peripnerie en zet zich naar luimen toe voort. De wanden

der nieuwe celhelften, door splijting van den dwarswand ontstaan,

groeien gedurende en na de splijting sterk uit.

Volgens Hauptfi.eiscu gaat de celdeeling bij de Closteriën niet

altijd op dezelfde wijze. Hij maakt onderscheid tusschen Closterium-

soorten niet „Querbinden" en zonder „Querbinden". Bij de laatste

gaan bij de celdeeling de beide schalen wat van elkaar en wordt

een nieuw, zeer kort, cvlindervormig membraanstuk ingelascht. Aan

dit nieuwe membraanstuk ontstaat de dwarswand, die op de boven-

aangegeven wijze voortgroeit. Hij de ('lostenen met „Querbinden"

gaan de beide schalen niet van elkaar, maar ontstaat eene cirkel-

vormige scheur in de jongste schaal dicht bij de oudere schaal. Waar

de scheur ontslaan is, opent zich de wand en wordt een zeer kort,

cylindrisch membraanstuk ingelascht. Aan dit nieuwe membraanstuk

ontstaat de dwarswand. Het celdeelingsproces verloopt bij beiderlei

soorten verder op overeenkomstige wijze. Hij de splijting wordt eerst

het korte, cylindrisclio membraanstuk in tweeën verdeeld en daarna

begint de splijting van den dwarswand, welk proces zich naar binnen

toe voortzet. Wanneer de celdeeling voltooid is, groeien de nieuwe

celhelften tot hunne normale grootte uit.

I ,i Tki.Mi 1.1.1:1; vestigt er de aandacht op, dat de plaats, waar de

celdeeling zal plaats vinden, reeds van te voren aan te wijzen is.

Deze plaats bevindt zich in de jongere celhelft dicht bij de oudere.

Aldaar bevindt zich eene zwakke plooi in den cel wand, door Lütke-

Mii.T.iK „Ringfurcbe" genoemd. De eenige dwarse streep, die de

jongere celhelft vertoont, wordt door deze plooi te voorschijn geroe-

pen. Ze ontbreekt alleen bij zeer jonge celhelften, wier wand zich

nog niet volkomen ontwikkeld heeft. Ter plaatse der „Ringfurcbe'
3

breidt de celwand zich wat uit en treedt de dwarswand op, die

naar binnen loc voortgroeit, totdat de protoplast in tweeën is ver-

deeld. . Daarna splijt de dwarswand, terwijl de membraancylinder

scheurt, waar de dwarswand er aan bevestigd is. Uit elke helft van
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den dwarswand ontstaat eene nieuwe membraanhelft. LüTKEMÜLLEtt

neemt niet aan, dat bij de celdeeling de celwand zich opent, doordat

één of twee cirkelvormige scheuren ontstaan. Toch komt hij in

overeenstemming met Hauptfleisch tot het resultaat, dat ze tot eene

aaneenvoeging van jongere en oudere eelwanddeelen leid! en dat

deze deelen met dun uitloopende randen in elkaar grijpen en dat

het oudere wanddeel het overgrij pende is.

Wat het ontstaan der „Gürtelbander" (gordelbanden) betreft, zijn

de drie schrijvers tot de volgende resultaten gekomen. Volgens

Fischer is bij de Gordelband-Closteriën na de celdeeling de nieuwe

celhelft nog niet gelijk aan de oude ; ze bestaat slechls uit een

schaalstuk en bezit nog geen gordelband; bij de nieuwe celhelft

heeft op geringen afstand van. hare basis inlassching van een cylinder-

vormig membraanstuk plaats, dat tot den gordelband der nieuwe

celhelft uitgroeit. Hij dil proces ontstaat ook eene cirkelvormige

scheur en opent de wand zich ter plaatse, waar het nieuwe stuk

ingelascht wordt. De beschrijving, die Haüptfleich van de vorming

der gordelbanden geeft, komt in hoofdzaak met die van Fischer

overeen. Volgens Lütkemüller ontstaat in de\i wand der nieuwe

celhelft bij hare basis geen scheur, maar omwikkelt zich daar eene

cehvandplooi (Ringfurche), die tot een cylindervormig membraanstuk,

den gordelband, uitgroeit.

Eigen onderzoekingen.

Wat de door mij gevolgde methoden van onderzoek betreft, merk
ik het volgende op. Zoowel levend als gefixeerd materiaal werd door

mij aan een onderzoek onderworpen. Als fixeermiddelen dienden

Flemminu's mengsel (osiniuinzuur 0,5, chroomzuur 0,9, ijsazijn 6,

water 120) en absolute alcohol. Het gefixeerde en versche materiaal

werd met verschillende reagentiën behandeld, als chroomzuuroplossing

(van 20 tot 50%), Schultze's maceratiemiddel (verwarming met

kaliumchloraat en salpeterzuur), joodjoodkaliumoplossing en eeniger-

mate verdund zwavelzuur (van 76% en van Böy.,%, 4 gd. van

95% op 1 gd. water en !• gd. van 95% op 1 gd. water); ook

werden de plantjes tot 300° in glycerine verwarmd, verder werden

kleurstoffen gebezigd, voornamelijk rutheniumrood in zwak ammo-
niacale oplossing. Meestal werden verschillende wijzen van onderzoek

gecombineerd.

De Closteriën werden gekweekt in slootwater, niet alleen inwijd-

monsche flesschen en in schalen, maar ook afzonderlijk op voorwerp-

glaasjes. In dit laatste geval werden ze dagelijks onderzocht, waarbij
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Verschillende metingen verrichl werden; ten slotte werden ze met

reagentiën onderzocht om nauwkeurig te kunnen vaststellen, welke

veranderingen de celwand ondergaan had.

In de volgende bladzijden zullen voornamelijk de bij het onder-

zoek verkregen resultaten worden medegedeeld, terwijl ik voornemens

hen elders uitvoeriger toe te lichten, waarop die steunen. In de

eerste plaats wijs ik er op, dat ik in strijd met de zienswijzen van

Rischer, Hauptfleisch en Lütkemüllek niet aanneem, dat de celwand

bij Closterium uit verschillende samengevoegde membraanstukken

bestaat (Schalsiücke, Querbinden, Gürtelbander), die met scherpe randen

in elkaar grijpen en op verschillende lijdstippen elk in het bijzonder

door het protoplasma gevormd zijn. Ik hen daarentegen tot het

resultaat gekomen, dat de Closterium-wand als een geheel beschouwd

moet worden. Hij is uit verschillende over elkaar liggende lagen

samengesteld. De binnenste omsluiten de geheele protoplast, terwijl

de buitenst»» de onderliggende slechts ten deele bedekken. In ovev-

eenstemnni g hiermede is de celwand niet overal even dik. Hij

ontstaat niet broksgewijs, maai' hij ontwikkelt zich in zijn geheel

uit den protoplast, waaruit achter elkaar celwandlagen ontstaan. De

dwarsstreepen duiden de plaatsen aan, waar de oudere lagen, die de

jongere slechts ten deele bedekken, ophouden. Met behulp van

reagentiën is gemakkelijk aan Ie toonen, dat hel binnenste deel van

dew celwand, dal rijk aan cellulose is, zonder onderbreking den

uelieelen protoplast omsluit. Til dd feil, dat aan vroegere onder-

zoekers ontgaan is, volgt reeds, dal de celwand niet uit afzonderlijke

stukken beslaat.

De binnenste lagen van <\e\\ celwand zijn de jongste en het rijkst

aan cellulose, de buitenste zijn ouder en bij deze is het cellulose-

gehalte sterk achteruitgegaan. Met behulp van joodjoodkaliumoplos-

sing en eenigermate verdund zwavelzuur is de laagsgewijze bouw

van den celwand en het verschillend cellulosegehalle der binnenste

en buitenste lagen duidelijk aan te toonen. De celwand zwelt door

de behandeling met zwavelzuur sterk op, vooral het buitenste deel,

terwijl de cellen in haar geheel zich samentrekken. Door de aanwezig-

heid van jodium wordt de wand tegelijk blauw gekleurd. Het binnen-

ste gedeelte, dat zonder onderbreking zich langs den geheelen proto-

plast voortzet, wordt donkerblauw gekleurd. Het buitenste laagje

geeft geen cellulosereactie ; het wordt door jodium geel gekleurd en

zet zich zonder onderbreking over alle celwandlagen voort. Tusschen

het binnenste, cclluloserijke deel van den celwand en het geel ge-

kleurde, peripherische laagje bevindt zich een cellulosearm gedeelte,

dat slechts licht blauw gekleurd wordt. Hij Closterium acerosum
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neemt men onmiddellijk onder het peripherische laagje soms in het

geheel geen cellulosereactie waar.

Bij sommige praeparaten kan men constateeren, dat zoowel hel

binnenste, eelluloserijke als het buitenste, eellulosearme deel van den

eelwand uit verschillende lagen bestaat. Blijkbaar ondergaan de lagen,

naarmate ze ouder worden, eene chemische modificatie ;
het cellu-

losegehalte wordt minder; de cellulose maakt plaats voor eene sint',

die geen cellulosereactie geeft en de neiging om in zwavelzuur sterk

op te zwellen neemt toe. Ook heeft eenigermate versmelting dei-

lagen plaats. Bij het buitenste deel zijn ze niet zoo goed te onder-

scheiden als soms bij het binnenste deel.

Bij het buitenste laagje, dat door jodium geel gekleurd wordt,

heeft blijkbaar nog eene andere modificatie plaats gegrepen, waarbij

meer uitwendige factoren in het spel zijn. Nabehandeling met jodium

en zwavelzuur ziet men duidelijk dwarse streepen op den eelwand.

De oudere lagen, die over de jongere liggen, steken wat uit en bij

de basis der oudere zijn de jongere, onderliggende armer aan cellu-

lose ; de wand is aldaar meer aan modificatie onderhevig
; dienten-

gevolge vertoont de blauw gekleurde wand lichte streepen langs de

oudere lagen, die wat uitsteken.

Wat de stippels en de overlangsche streeping betreft, merk ik op,

dat ik beide dikwijls het best bij verschillende instelling' kon waar-

nemen. De stippels waren dan het duidelijkst bij het buitenste deel

van den eelwand en de overlangsche streeping bij het binnenste.

Deze waarneming' is niet in overeenstemming met de zienswijze van

Lütkemüeler, volgens welke de stippels door poriën teweeggebracht

worden, maar meer niet die van Haüptfmisoh, die van verdiepingen

of deukjes gewag maakt. Dat de streeping het best bij het binnenste

deel van den wand te zien is, is moeilijk te rijmen met de ziens-

wijze van de schrijvers, die aannemen, dat de wand van peripheri-

sche ribben en voren voorzien is. Wat ('losterium acerosum betreft,

merk ik op, dat ter plaatse der dwarsstreepen de stippels ontbreken.

Evenals Lütkemiïller ben ik van meening, dat de plaats, waarde

celdeeling zal plaats vinden, reeds van te voren bij den eelwand aan

te wijzen is. De eelwand vertoont er eene belangrijke afwijking.

De voorstelling, die Lütkemüeler van het verschijnsel gegeven heeft,

is naar mijne meening echter niet juist. Volgens Lütkemi i.i.i.i; vormt

de eelwand op de deelingsplaats eene kleine, naar binnen gerichte

plooi, zoodat aan de binnenzijde eene geringe verdikking en aan de

buitenzijde eene voor aanwezig schijnt te zijn (Ringfurche). LtJTKE-

müij.er verkreeg zijne resultaten bij dood materiaal. Bij gefixeerd en

ander dood materiaal heb ik op de deelingsplaats ook wel eene kleine
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plooi in den celwand yvaargenomen, nooit echter bij levend mate-

riaal en hierom geloot' ik dan ook niet, dat bij levende objecten

eene celwandplooi op de deelingsplaats voorkomt. Naar mijne over-

tuiging heeft de celwand op de plaats in quaestie eene belangrijke

wijziging' ondergaan. Hij vertoont aldaar eene dwarsstreep, die zich

van de andere dwarsstreepen onderscheidt. De celwand is op de

gewijzigde plaats armer aan cellulose en minder sterk. Na behan-

deling met jood en eenigerrnate verdund zwavelzuur neemt men een

lichte streep waai'. Gedurende behandeling met reagentiën (chroom-

zuur gebeurt hel dikwijls, dat de celwand op de deelingsplaats

scheurt. l>e kleine plooi bij dood materiaal staat waarschijnlijk ook

in verband met hel feit, dal de celwand op de deelingsplaats min-

der sterk is.

( >p de vraag hoe het komt, dat bij levend materiaal geen plooi

te zien is, is gemakkelijk een antwoord te geven. Door den turgor

is de wand dan gespannen, zoodat men geen plooi verwachten kan.

Ik merk hierbij nog op, dat ik bij gefixeerd materiaal soms veel

grootere celwandplooien heb waargenomen, nl. bij de jongere, nog

dunwandige membraanhelft. De celwand was dan in het rond drie-

dubbel gevouwen. Bij levend materiaal komen zulke plooien ook

niet voor. Het versterkt mij in de meening, dat ook de kleine plooi

eerst na den dood ontstaan is.

Naar aanleiding van het feit, dat bij Closterium de plaats, waar

de celdeeling zal plaats vinden, van te voren bepaald is en dal op

die plaats de celwand eene belangrijke afwijking vertoont, wil ik

hier ter plaatse wijzen op resultaten, die ik vroeger bij Spirogyra

verkregen heb. Evenals bij Closterium begint bij Spirogyra de vor-

ming van den primairen dwarswand bij den memhraancylinder tegen-

over de kern en gaat ze naar binnen toe verder, totdat de protoplast

in twee deelen verdeeld is. Bij Spirogyra kan men op de plaats,

waar de dwarswandvorming beginnen zal, aan den celwand niets

bijzonders waarnemen en toch heb ik ') door eene reeks van cen-

trifuge-proeven bewezen, dat die plaats reeds voor het begin der

kerndeeling bepaald is door den invloed, die de kern uitoefent. Ik

ben geneigd aan de kern van Closterium een soortgelijken invloed

toe te kennen. De belangrijke wijziging van den celwand op-de

deelingsplaats bij Closterium houdt verband met de later plaats vin-

dende loslating der dochtercellen.

Bij Closterium kon ik in den primairen dwarswand geen cellulose

l
) Zur Physiologie der Spirogyrazelle, Beihefte zum Bot. CentralbL Bd. XXIV

(1908), Abt. I. p. 165.
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aantoonen. Hij onderscheidt zich door meer gemakkelijke öplosbaar-

lieid in chroomzuuroplossing. Wanneer de primaire wand gevormd

is, ontstaat in elke dochtercel eene cellnloserijke eelwandlaag, die

den geheelen protoplast omgeefl en den (inden celwand en den

primairen dwarswand bedekt. Deze nieuwe eelwandlaag ontstaat

door appositie. Tot overeenkomstige resultaten ben ik vroeger bij

Spirog\ ra gekomen '
.

Hij Closterium volgt op de verdikking van den primairen dwars-

wand de splijting van den celwand. Op de gewijzigde plaats wordt

de oude celwand uitgerekt, totdat ze vaneenscheurt, en vervolgens

splijt de dwarswand. Het is de primaire dwarswand, die splijt. Het

proces begint bij den ouden celwand en zet zich naar binnen toe

voort. Op de deelingsplaats ontstaat eene zwakke insnoering, die

langzamerhand sterker wordt. Eigenaardig' is het, dat het nieuwe

eelwanddeel, dat daarbij blootgelegd wordt, nl. de gespleten dwars-

wand een scherpen omtrek vertoont in tegenstelling van den ouden

celwand, wat waarschijnlijk daaraan toe te schrijven is, dat de oude

wand meer chemisch gemodificeerd is. De beide helften van den

dwarswand nemen gedurende de splijting ten opzichte van elkaar

een convexen stand in ; ten slotte laten ze elkaar los. Bij de splijting

van den celwand, die door eene chemische modificatie ingeleid wordt,

speelt vooral ook de turgor eene rol. Zonder de werking van den

turgor zou men zich niet kunnen voorstellen, dat de dunne helften

van den dwarswand ten opzichte van elkaar een convexen stand

innemen. Door dezelfde kracht, die dit teweegbrengt, scheurt de

oude wand op de gemodificeerde, zwakke plaats en splijt de dwars-

wand.

Van een ontstaan van cirkelvormige openingen (Fischer, H.U'pt-

fi.eisch) in den ouden celwand en van inlassching van een nieuw,

smal, ringvormig membraan-tuk. dat vooruitspringt (Fischer) is niets

te bespeuren. Wanneer de oude wand scheurt, heeft elke dochtercel

reeds een nieuwen wand. zoodat, wanneer de celdeeling normaal

verloopt, geen openingen in den celwand kunnen ontstaan. Het ont-

staan van openingen in den wand is bovendien zeer onaannemelijk.

Tengevolge van den turgor zou het protoplasma naar buiten treden

en men zou een spoedig afsterven der protoplasten moeten ver-

wachten. Bij de celdeeling van Oedogonium heeft Pringsheim ') vroeger

ook aangenomen, dat de wand door middel van eene cirkelvormige

i) Over wandvorming bij kernlooze cellen, Overdruk Bot. Jaarboek, 13de deel,

1904, p. 11 en 12. Zur Physiologie der Spirogyrazelle, 1. c. p. 174.

-) N. Pringsheim, Morphologie der Oedogonien, 1858, Pringsheims Jahrb. f.

wiss. Botanik Bd. 1. p. 13.
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scheur zich opende, doch door latere onderzoekingen is aangetoond

geworden, dat dit bij Oedogoniiun niet plaats vindt ').

Wanneer de celdeeling afgeloopen is, groeien de helften van den

dwarswahd snel uit tot nieuwe celwandhelften. Deze komen in vorm

en grootte de onde celwandhelften spoedig nabij. De wand der jonge

celwandhelften is aanvankelijk zeer dun. Later is het verschil in

dikte tnsschen de nieuwe en de oude membraanhelft geringer, soms

zelfs van weinig beteekenis meer. Iiij de nieuwe celwandhelften

schijnt spoedig chemische modificatie op te treden. Met jodium en

eenigermate verdund zwavelzuur kan men al zeer vroeg het dunne,

peripherische laagje, dat geel gekleurd wordt, het daaronder liggende,

cellulosearme deel en hel binnenste, celluloserijke deel onderscheiden.

Wanneer de dochtercellen nog samenhangen, gelukt liet reeds het

peripherische laagje aan Ie toonen. Wanneer de wand ouder en

dikker wordt, dan worden de eigenaardige teekeningen op den wand

waarneembaar, nl. de overlangsche streeping en bij Closterium

acerosum ook de stippels. Hierboven is reeds vernield, dat de chemische

modificatie ook teweegbrengt, dal op de plaats der toekomstige cel-

deeling de stippels verdwijnen. Dientengevolge heeft de oude celwand

een stippelvrijen rand. Terwijl de nieuwe membraanhelft stippels

verkrijgt, komen op de plaats, waar ze verdwenen zijn, geen nieuwe

meer tot ontwikkeling. Dientengevolge komt op de grens van de

oude en nieuwe membraanhelft eene smalle stippelvrije strook voor.

Omtrent de vraag, hoe men zich bij Closterium den groei van den

celwand moet voorstellen, merk ik het volgende op. Appositie, aan-

voegirig van nieuwe celwandlagen, moet men zeer zeker aannemen.

Dit is in overeenstemming niet den laagsgewijzen bouw van den

celwand en ook met sommige waarnemingen, die zijne ontwikkeling

betreffen. Hoe zou men b.v. het ontstaan van de celluloserijke cel-

wandlaag in de dochtercellen na de vorming van den primairen

dwarswand kunnen verklaren zonder appositie aan te nemen. Want

men kan toch niet aannemen, dat een en dezelfde laag op de eene

plaats door intussusceptie zich uit den cellulosevrijen primairen

dwarswand en op eene andere plaats zich uit den ouden celwand

ontwikkelt. Minder gemakkelijk is de vraag te beantwoorden of

intussusceptie, tusschenvoeging van nieuwe celwandstof in den reeds

gevormden celwand, bij Closterium plaats vindt. Bij oppervlakkige

beschouwing zou men zeggen, dat in verband met den snellen vlak-

tegroei van den dunnen wand van de nieuwe celhelft intussusceptie

') G; van Wisselingh, Über den Ring untl die Zellwand bei Oedogonium, Bei-

heftc zum Bot. Centralbl. Bd. XXIII (1908), Abt. I. p. 182.
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zeer waarschijnlijk is. Ik geloot' echter, dal hef niet noodzakelijk is

voor Closteriura intussusceptie aan te nemen. Toch kan men ook

niet uitsluitend door appositie den groei van den celwand verklaren.

Het leidt geen twijfel, dat bij de ontwikkeling van den celwand

ook eene belangrijke modificatie van den door appositie gevormden

celwand plaats grijpt. De nieuwe celluloserijke lagen ontstaan door

appositie aan de binnenzijde van den celwand. Ze worden lang-

zamerhand armer aan cellulose en rijker aan eene stof, die geen

cel In losereactie meer geeft. In overeenstemming hiermede vindt

men de celluloserijke lagen aan de binnenzijde van den celwand

en de celluloseatme en -vrije aan de peripherie. De chemische

modificatie maakt den wand meer rekbaar
;
dientengevolge kan de

turgor tot vergrooting van de cel bijdragen. Opdat de wand zijne

vereischte sterkte behoudt, moet hij aan de binnenzijde door nieuwe

lagen versterkt worden. Hieruit volgt, dat bij snellen vlaktegroei,

zooals bij de nieuwe membraanhelften, de chemische modificatie en

de appositie ook intensief moeten zijn. Ik geloof, dat de appositie

bij de nieuwe membraanhelften aanmerkelijk sterker is dan bij de

oude, want wanneer de vlaktegroei bij de nieuwe membraanhelften

ophoudt, waarschijnlijk tengevolge van volumevermeerdering der cel

en hiermede gepaard gaande vermindering van den turgor, treedt

vooral diktegroei op en wordt het verschil in dikte tusschen de beide

membraanhelften veel minder.

Dat chemische modificatie voor de ontwikkeling van den celwand'o

van groote beteekenis is, is vooral gebleken bij de studie van de

celdeeling bij Closterium. <>p de plaats der celdeeling gaat de che-

mische modificatie van den celwand zeer ver; het proces leidt hier

niet alleen tot uitrekking van den celwand, maar zelfs tot vaneen-

scheuring van den ouden celwand.

Appositie van nieuwe eelwandstof, chemische modificatie van ge-

vormde en de turgor zijn bij Closterium drie belangrijke factoren bij

de ontwikkeling van den celwand. Wat de inlussusceptie betreft,

merk ik op, dal niet bewezen kan worden, dat ze niet plaats vindt,

maar dat ook niet aangetoond kan worden, dat ze wel plaatsvindt.

Om de ontwikkeling van den ('losteriuin-wand te verklaren, is het

niet noodig ze aan te nemen.

Dat vroeger de strijd over den groei van den celwand, de strijd

tusschen aanhangers van de inlussusceptie-theorie en aanhangers van

de appositie-theorie dikwijls zoo onvruchtbaar is geweest, moet naar

mijne overtuiging ook daaraan toegeschreven worden, dat daarbij aan

de chemische natuur van den celwand en vooral aan de chemische

modificatie, die hij ondergaat, weinig of geen aandacht geschonken
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is. Noch appositie noch intussusceptie alleen is voldoende om de

ontwikkeling van den celwand te verklaren.

Wanneer men het „Urmeristum" van een vegetatiepunt en liet

„Dauérgewëbe" van het volwassen orgaan, dat er uit ontstaat met

elkaar vergelijkt, zoo is het niet mogelijk met behulp der intussus-

ceptie- of appositie-theorie zich ecne voorstelling te vormen van den

groei van de eehvanden en ook, wanneer men intussusceptie en

appositie beide aanneemt, komt men niet tot eene bevredigende ver-

klaring van ilc ontwikkeling van de eehvanden en weefsels. Neemt

men echter nevens de appositie ook eene voortdurende chemische

modificatie aan, dan sluit men bij de verklaring der waargenomen

verschijnselen niet meer op onoverkomelijke moeilijkheden. Als zeker

mag men thans aannemen, dal de laagsgewijze bouw van den cel-

wand daardoor ontstaat, dal aan de binnenzijde door het protoplasma

achtereenvolgens lagen gevormd worden, die elkaar bedekken. Wan-

neer deze lagen geen chemische modificatie ondergingen, zou men

niet kunnen verklaren, waarom b. v. de buitenste celwandlagen van

vele parenchymatische schorscellen veel zwakkere cellulosereactie

verloonen dan de binnenste en soms geheel geen cellulose meer

schijnen te bevatten. Waar de cellen aan intercellulairruimten grenzen

kan men soms waarnemen, dat de buitenste cellulosehoudende Jagen

in verschillende mate gemodificeerd zijn, zoodat dezelfde lagen op de

eene plaats nog cellulosereactie vertoonen en op eene andere plaats

niet. Bij sommige weefsels schijnt het, of de cellen overeenkomstig

de oude voorstelling in intercellulairstof liggen. Welke cellen

zustereellen zijn, kan men bij een volwassen weefsel dikwijls niet

meer waarnemen, wat, wanneer geen modificatie van den celwand

plaats had, geen groote moeilijkheid zou kunnen opleveren. Men kan

zich gemakkelijk voorstellen, dat door chemische modificatie der

eehvanden de verwantschap der cellen uitgewischt wordt.

Ofschoon ik geneigd ben aan te nemen, dat in het algemeen ap-

positie, modificatie en de turgor eene groote rol spelen bij den groei

der eehvanden, zoo geloof ik toch ook, dat intussusceptie niet altijd

buitengesloten is- zoo is men b.v. bij de cnticulariseering van cellulose-

houdende eehvanden wel genoodzaakt intus(sus)ceptie aan te nemen. 1

)

Bij oude en bij nieuwe, uitgegroeide membraanhelften kon ik bij

Closterium geen lengtegroei van eenige beteekenis meer waarnemen

;

toch kan men meermalen bij sommige individuen eene aanmerkelijke

toeneming der lengte constateeren. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt

x
) G. van Wisselingh, Over Cuticularisatie en Cutine, Overdruk uit de Verband.

d. Koninkl. Akad. v. Wetensch. te Amsterdam, 2e Sect. D. UI, N°. 8, p. 26. Sur

la cuticularisation et la cutine, Extrait des Arch. Néerl. T, XXVIII, p. 32.
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door een proces, waaraan de schrijvers den naam „periadisches Er-

ganzungswachstum" gege\en hebben. Het proces komt neer op eene

invoeging van nieuwe membraanstukken in den celwand. Tegenover

de kern ondergaat de celwand eene wijziging, die overeenkomt

met de wijziging, ilie de celwand vóór de celdeeling ondergaat. Op
de gewijzigde plaats wordt de celwand uitgerekt, terwijl ze aan de

binnenzijde door appositie van nieuwe celwandlagen versterkt wordt.

De oude celwandlagen scheuren \en slotte vaneen en de onderlig-

gende, nieuwe celwand wordt blootgelegd. Ze vertoont een scherpen

omtrek, evenals de celwand, die bij de kerndeeling blootgelegd

wordt.

Terwijl het dunne, nieuwe, zwakkere celwandstuk uitgerekt wordt

onder den invloed van den turgor, wordt de celwand door appo-

sitie aan de binnenzijde versterkt. Op deze wijze wordt een geheel

nieuw celwandstuk ingelascht. Een opengaan van den celwand, zoo-

als Fischbh en Hauptfleisch aannemen, heeft evenmin als bij de cel-

deeling plaats, want, wanneer de oude lagen vaneenscheuren, is reeds

een nieuwe wand aanwezig. Na de inlassching van een nienw mem-
braanstuk vertoont de wand twee nieuwe dwarsstreepen. De wanden

der oudere membraanstukken zijn dikker en springen wat uit.

Tusschen de celdeeling en de inlassching van een nieuw, cylinder-

vormig membraanstuk zijn enkele belangrijke punten van overeenkomst

aan te wijzen. Het proces wordt in beide gevallen ingeleid door eene

wijziging van den ouden celwand, die ten slotte vaneenscheurt, nadat

een nieuwe celwand zich gevormd heeft. In beide gevallen heeft

snelle vlaktegroei bij de nieuwe blootgelegde celwanddeelen plaats.

In beide gevallen treden de processen op dezelfde plaatsen op, nl.

tegenover de kern in de jongere celwandhelft dicht bij de oudere

celwandhelft ot ongeveer in het midden van een nieuw, ingelascht,

cylindervormig membraanstuk insgelijks tegenover de kern, altijd

dus op plaatsen, waar de celwand jonger en dunner is. De celdeeling

onderscheidt zich van de inlassching, doordat ze gepaard gaat met kern-

deeling en dwarswandvorming.

Hierboven is reeds gezegd, dat invoeging van een nieuw, cylinder-

vormig membraanstuk ook kan plaats vinden in een reeds ingevoegd,

cylindervormig membraanstuk. Dit proces kan zich dus bij dezelfde

cel herhalen. Celdeeling en invoeging van membraanstukken zijn geen

processen, die bij eene bepaalde groep van Closteriën (gordelband-

closteriën) regelmatig met elkaar afwisselen, zooals de drie reeds

meermaal genoemde onderzoekers zich hebben voorgesteld. Bij de

door mij onderzochte species komen beide processen voor, soms 10

of meermaal achtereen uitsluitend celdeeling. Ook kan het voorkomen,
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dal na herhaalde celdeelingen een paar maal achtereen inlassching

van een nieuw membraanstuk plaats vindt. De naam „periodisches

Erganzungswachstum" is niel juist.

Zooals reeds is vermeld, ontstaan de dwarsstreepen, die de celwand

vertoont, bij de celdeeling en bij de inlassching van nieuwe membraan-

stukken. Zooals Lütkkmüi.i.ki; heeft waargenomen, bezitten de eerste

plantjes, die uit de sporen ontstaan, aanvankelijk geen enkele dwars-

streep en later slechts een dwarsstreep op de plaats der toekomstige

celdeeling. Men kan dus nog niet spreken van eene oudere en èene

jongere membraanhelft. Wel bij de dochtercellen, bij welke de cel-

wand op de torens van beide eene dwarstreep vertoont, terwijl latei-

de jonge membraanhelft op de deelingsplaats ook eene dwarsstreep

vertoont, die zich van eerstgenoemde dwarsstreep onderscheidt. Bij

elke celdeeling wordt van den wand der jongste membraanhelft eene

strook afgesneden, die met de oudste verbonden blijft. Na elke cel-

deeling bezit de dochtercel met de oudste membraanhelft eene strook

meer dan hare moedercel. < >p deze wijze kunnen cellen met J0 en

meer dwarsstreepen in hel midden ontstaan.

Hij de inlassching van membraanstukken ontstaan cellen, die op

aanzienlijken afstand van het midden dwarsstreepen vertoon en! Neemt

men in aanmerking, dat beide processen op onderscheidene wijze

met elkaar kunnen afwisselen, dat de membraanstukken, die bij de

celdeeling \an de jongere membraanhelft worden afgesneden ver-

schillend van grootte kunnen zijn, dal de moedercel bij de celdeeling

dikwijls in twee ongelijke deelen wordt verdeeld, dat ingelaschte

membraanstukken eene verschillende lengte kunnen bereiken, dat in

het algemeen, naarmate de celwanddeelen ouder zijn, ze ook dikker

zijn en de teekening op den celwand duidelijker is, dat de dikte-

groei van sommige deelen van den celwand soms afwijking vertoont,

zoodat het kan voorkomen, dal jongere deelen dikkere wanden heb-

ben dan oudere en sterkere cellulosereactie geven (bij Closterium

Ehrenbergii soms), wanneer men dit alles in aanmerking neemt, dan

is het duidelijk, dat de celwand bij Closterium bij een en dezelfde

species reeds eene enorme verscheidenheid aanbiedt, die vooral het aan-

tal en de plaats der dwarsstreepen of de lengte der celwanddee'en en

de dikte van den celwand bij de verschillende celwanddeelen betreft.

Ik ben het dus niet met Haiptfletsch eens, volgens wien de rangschikking

der dwarsstreepen bij de verschillende species zoo standvastig is, dat

ze bij de systematische indeeling van het geslacht Closterium dienst

zou kunnen doen.
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Natuurkunde. • De Heer P. Zeeman biedt ool< namens den Heer

C. M. Hoogenboom, aan : „Electrische dubbele breking in nevels".

(Tweede gedeelte).

10. Rij de proef van §3 was in de horizontale glazen buis een

inwendige condensator (lengte der messingplaten 18 cm., afstand 16

mm.) aangebracht. Voor het onderzoek van gassen of dampen, die

op het metaal der condensatorplaten kunnen inwerken, verdient het

echter aanbeveling een glazen toestel met uitwendige platen te bezi-

gen. De lengte van de parallelepipedische glazen bak bedraagt 46,5

cm., inwendig is de afstand der 10 cm. hooge zijvlakken 5 mm., en de

dikte der laatste 3 min. Op den buitenkant, in het midden der verticale

zijvlakken, zijn repen bladtin aangebracht van 40X3 cm. V
r
oor- en

aehtervlak van het toestel zijn door dunne dekglaasjes afgesloten.

11. De proef met den salmiak-nevel, die in' een voorkamer (§4)

gevormd wordt, kon met den nieuwen condensator, terwijl overigens

dezelfde optische inrichting (§ 3) dienst bleef doen, herhaald worden.

Het bleek nu dat de uitkomst van §4 waarbij alleen eene dubbele

breking van den salmiak nevel werd gevonden, slechts een bijzonder

geval van een groep van verschijnselen was.

Immers wij vonden nu ook dichroisme van den salmiak nevel.

Daar waarschijnlijk de grootere hoeveelheid van den nevel, die bij

den nieuwen toestel zijn werking kon uitoefenen, de nieuwe bijzon-

heid in het oog deed vallen, werd besloten de voorkamer (§4) te

laten vervallen. Bij de verdere proeven werden twee afzonderlijke

toevoerbuizen voor zoutzuurgas en ammonia aangebracht, zoodat in

den glazen bak zelf de nevel gevormd en nog dichter dan vroeger

gemaakt kon worden.

Terwijl bij kleine potentiaalverschillen de zwarte band (§ 3) slechts

naar beneden ging, en llauwer werd, verdween bij een potentiaal

verschil van 8000 Volt de band geheel. Zij werd eerst weder zicht-

baar nadat de analvsator, vóór het aanbrengen van het veld gekruist

met den polarisator, over een hoek van ongeveer 10° in de richting-

van de wijzers van een uurwerk (gezien van uit het standpunt van

den waarnemer) was gedraaid. De stand van den polarisator is nader

bepaald in § 15.

Deze proef bewijst dat in een electrisch veld de salmiak-nevel

dubbelbrekend en dichroitisch wordt.

12. Bij ammoniakgas alleen of zoutzuurgas alleen was geen effect

te constateeren.

13. Een sterke stroom ammonia en zoutzuur werd door den toestel

gevoerd, zoodat een dikke nevel ontstond. Wordt het electrisch veld
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aangezet of de analysator iels gedraaid, dan is de kleur van den

nevel in doorvallend lichl geelrood. Wordt de toevoer der gassen

afgesloten dan is na eenigen tijd alleen nog een algemeene verzwak-

king van het lichl van dvn Nernststifl waar te nemen. Toch is er

nog een nevel aanwezig, want bij het doorblazen van gas wordt het

gezichtsveld helder.

De langzame kleurverandering van don salmiak-nevel werd

nog afzonderlijk waargenomen in een glazen buis van 3 a 4 cm.

middellijn en 50 cm. lengte. Waarschijnlijk hangt deze verandering

van tint samen met de grootte der deeltjes die den nevel vormen.

14. Het is nu zeer merkwaardig dat parallel met de kleurveran-

dering, een verandering in |de electrische dubbele breking van den

salmiak-nevel optreedt.

Nadat, evenals in §13, een dikke nevel was gevormd en de Nicols

bij een veld nul gekruist waren, werd bij 9000 Volt potentiaal-

verschil de zwarte band onzichtbaar. Hij kwam weer voor den

dag door draaiing van den analysator rechtsom §11 en was mutr

beneden verplaatst.

De toevoer van de gassen werd onderbroken en het effect bleef

wel een kwartier hetzelfde. Na nog langer wachten echter, was het

effect kleiner geworden en eindelijk bleek het teeken der dubbele

breking te zijn omgekeerd. De band versprong bij het aanzetten van het

eleetrisch veld naar boven. Om den band volkomen donker te maken

was nog steeds een draaiing van den analysator rechtsom (§ 11) noodig.

Zoo blijkt dan dat met den lijd de salmiak nevel eene merkwaar-

dige verandering ondergaal ; de dubbele breking is eerst positief en

later negatief, het dichroisme behoudt dezelfde richting.

15. Welke trillingsrichting het sterkst wordt geabsorbeerd wordt

op zeer eenvoudige wijze bepaald.

Immers wij weten dat de analysator naar rechts moet worden ge-

draaid (§ 11) om het bandje donker te maken. Nu was de trillings-

richting van den polarisator in het linker boven- en het rechter

beneden-quadrant ^ele^en. Hieruit volgt dan, gelijk men gemakkelijk

kan inzien, dat de trillingen evenioijdig aan de electrische kracht het

sterkst geabsorbeerd worden.

16. Deze uitkomst wordt nog bevestigd door eene contröleproef.

Draait men den polarisator uit den ouden stand (§ 15} over een hoek

van 90°, dan zal men verwachten, dal thans, indien het veld wordt

aangebracht, de analysator in tegengestelden zin als vroeger (§ 11),

dus links om, zal moeten worden gedraaid om de neutrale lijn zicht-

baar te maken. De proef bevestigt deze overweging volkomen.

17. Uit onze tot dusver meegedeelde proeven volgt dus, dat de



( 923
)

salmiak-nevel in minstens twee verschillende modificaties kan voor-

komen, die onder den invloed va mi electrisch veld eene dubbele

breking van verschillend teeken aannemen, maai' waarbij steeds de

absorptie van trillingen in de richting der electrische kracht grooter

is dan in die loodrecht daarop. Bij een der bijzondere tusschentoestanden

die de nevel doorloopt vertoont deze alleen dichroisme en qeen dub-

bele breking, indien hij aan electrische krachten is onderworpen.

( Wordt vervolgd).

Natuurkunde. De Heer Lorentz liiedt eene raededeeling aan

van den Heer .1. J. van Laar: „Over eenige bij het kritische

/ui ui geldende betrekkingen.

(Mede aangeboden door den Heer F. A. H. Schreinemakers).

1. In het volgende willen wij een paar belangrijke betrekkingen

afleiden, welke er tusschen sommige kritische grootheden bestaan.

Wanneer mag aangenomen worden, dat bij de associatie tot veel-

voudige moleculen geen warmieontw ikkeling (energieverandering)

plaats vindt, zoodal </ = <• mag' worden gesteld, dan zagen wij

reeds in I, p. 380, dat de betrekking u,eM t :

/ = r
ï

'

t/n = i +
a

(i)

\p dl //, picVlc

Stelt men uu vk : bh = r. en substitueert voor /// hare waarde,

nl. zie I. p. 378)

1 a

/'* = o^/i r~- '

-
' ''/."

zoo vindt men :

27
(/-l)r*=

. 1.2)

ƒj

Schrijft men in plaats van 1):

.
P*+"H* ak RTk

ƒ=
Pk Vk {ok—ik)

+ * ft .

IS, €

L +.v

p. 377 en 386

waarin at,= is, en substitueert voor HTb de waarde ziel,
1 +.v

8 a
RTk = — t\ - ,

27
l

bk

en verder voor />/? en Vk de bovenstaande waarden, zoo ontstaat:

ƒ()— 1) = 8«*-£ (3)

m
Verslagen der AldeelinjT Naliiurk. Dl. XX. A". 1911/12
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Uit

pk Vk
" =m

volgt na substitutie der waarden voor /<*.''/. en li'J'k.

- =8§ (4)

M A_

l'il 3 en 4) volgl nog de merkwaardige betrekking:

r—l
/(< — <(k (••>

Eindelijk vifidl men nog door combinatie van (2) en i.4i .

27 f,
ir(r—l)— (6)

De betrekkingen (2), (4) en (6) zijn ook door v. d. Waals afgeleid

(zie o. a. Verslag 9 Juni 1910, p. 89, en dal van 6 April 1.911

p. 1315 e.v. . en wel in den vorm

s
3 64

(f—Ur'* = 27 ; r'a= 8 ;
-= alles lui benadering).

* •

-f
1 97

De grootheid s is hierbij =i.ii. terwijl r' niet =)•/,:/>/- is, maar

= vi,:f>,r Daardoor koml bij v. d. Waals onze betrekking (5)

voor in den vorm il)i, ; hem is factor « naast UT niet in aanmerking

genomen

bh

bg \

r— 1 .- / «\
Volgens 5) zou n.1. met «fc= 1 = , zijn, nir 1- = 1

.

i \ f

)

Hierin is /• = Vk bk. Vervang! men derhalve r door r' — /•/, : b,,,

h

-

ZOO w on II r' \
1

v i i b
a

Ook werd door van dek Waals reeds waarschijnlijk gemaakt (l.c.)i

dat (ƒ

—

l)r* <[ 27 en rs <^ 8 zullen zijn, maar .v
2

: (ƒ— 1) nagenoeg

volkomen jnisi = B4 :
'27 '

'j Ik vestig er de aandacht op, «lal door mij reeds in J9U5 op geheel analoge

wijze de verschillende kritische grootheden in experimenteel bepaalbare grootheden

werden uitgedrukt (zie Arch Teyler 1905, p. "iii en 47). De grootheid f weid

daarbij uitgesloten vanwege de mogelijkheid dat h ren temperat uursfunctie zou

kunnen zijn. Immers dan geldt, zooals wij hebben aangetoond (1, p. 3 V
0), de grond-

vergelijking (1) niet meer En in plaats van de grootheid r= V/
c
:bj

c
werd toen

door mij naast ,« ingevoerd de grootheid x a : li'T/
L
r/- Blijkbaar is x dus

_277_ 1
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De dooi- ons ontwikkelde theorie bevestig! deze verhoudingen

volkomen. Immers wij vonden in 1 (p. 386—387) en II (p. 447

448) voor de factoren ƒ, en /',
:

14 ,v n*(3m'— 2n)
t\=- - = 1,004 (x=l) en 1,010 (x=2)

i'èm'— 'ln)-(ii/— 'óiu)

f = - - = 1,007 (.v=l) en 1,019 (.r— 2)
iir'

Voor de beteekenis der grootheden m en n zie men verg. (5 in

1. |». 377.

Inderdaad is (ƒ— l)r
2 = 27 : 1,007 dus <^ 27, maar slechts weinig

1-004
kleiner; is rs= 8— eveneens <T 8, maar ook slechts weinig kleiner.

1,007

Dil bij x = 1 (gedeeltelijke associatie tol dubbele moleculen), maar

hetzelfde geldt ook bij x= '2 (drievoudige moleculen).

64 (1,U04)- 64
Maar mede zien wij, dal -—- = —

„ n — al zeer nabij is;
''

f— 1 27 1,007 '' 27

ƒ,' < 1 ,n 1 0>*

ook in hel geval van x = 2, waar' .
= —-—- = 1,001 is, evenals

ƒ, 1 ,0 1

9

(1,004)'
—

• De waarde van s
s :(/--"! ) is derhalve slechts een duizendste

der waarde hooger dan -
, nl. 2,3727 in plaats van- 2,3703.

Daar ;< = />k* :

/''/'* en ƒ— 1 = " : pwV is, zoo is ook

«'(/— l) = a.
n

.

(iüT*)'

en volgt dus uil (6) :

64 1,001 p* '

welke betrekking nevens de uit (1) voortvloeiende

" — (/— 1 >/vr
Ier bepaling van « kan dienen (zie ook van i>i:k Waals, I.c.j

De door ons afgeleide betrekkingen (3) en (5) kunnen met goed

gevolg worden aangewend om «k te berekenen, d.w.z. den associatie-

toestand bij het kritische punt. Vooral (5) is tot dat doel al bijzonder

geschikt, omdat daarin/', en/, niet meer voorkomen. Daar aldoor
ons m de toestandsvergelijking als factor bij RTk is gevoegd, kan

daardoor tevens worden uitgemaakt of werkelijk de geassocieerde

moleculen, wal hun invloed op den druk betreft, als één molecuul
optreden, d. w. z. of er werkelijke associatie is, dan wel — zooals

van dek Waals hel voorzichtig uitdrukt „schijn"associatie.

60*

ii
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Nu zagen wij in I, |>. 384, «lat bij x = I ,?/• = 0,1)55 moei wezen;

en in II. p. 44i>. dal bij i'=.2 f?* = 0,958 wordt (opdat bij '/) fz—7
en fi = 0,265 worde). Voor «a vindt men dus bij ;<.• = I de waarde

1,955 2.91(3= 0,97/, en bij ,i' = 2 de waarde =0.5172, y.oodal
2 3

»— 1

/';i - = 0.(18 ii 0,97
/

zon moeten uitvallen, en niel = J. Alleen een /.eer nauwkeurige

kennis van de grootheden /, <i en / = i>* : A* zou dil kunnen uitmaken.

In 2 en .'ii volgl :

_7 1 f. 1

ƒ> > J- r~ !

.steil men /'. en «,,ƒ. :
/', beide = I (bij ./= 1 is /, = 1,007 en

, (; /, : /s
= 0,977 1,004:1,007 = 0,974), zod wordl benaderd:

8 27

r=
=1 + -i (?)

Inderdaad wordl hieraan bij benadering door waarden van r in

de nabijheid van :t (bij r = 3, waar/,,/, en «/, = 1 zijn, zou (7)

•ielieel nauwkeurig vervuld zijn) voldaan. Zoo worden de beide leden

8 43
bij ) = 4 resp. - = 2,67 en , = 2,69; en bij r= 2 resp 8 en 7,75.

Neeml men de factoren /,, /', en «i. in acht, ZOO wordt bij / =2,114

hel eerste lid = 1 -f 27 : (1,007 4.469) = 7,00, en hel tweede

(
=8 0,9744: 1,114 eveneens =7.00 (= /).

Aan deze toevalliqe eigenschap der uitdrukking

r< 8
1 + ? ~ ,_i

•

nl. dal zij voor waarden in de buurl van r = 3 zich slechts zeer

weinig van O verwijdert, is het hu- te schrijven, dat de factoren

f. en f\ zoo weiniy run I verschillen, en dal ook in hel geval

rk . />/, = 2 do uitdrukkingen A' '/'/.- en />/. weer met groote benadering

Sc 1 «
, resp. znn.

Wal het verloop aangaal der grootheden /', r en ;< bij verschil-

lende waarden van (3, ZOO kunnen wij nog hel volgende opmerken.

«. Wat /' betreft, gegeven door (zie I, p. 383 onder

in

4»i—3w»

waarin bij x = 1)
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m = l + '

, 0(1-0) (] :
</r

« = i -f 7^(1—0)(l+y) + 7,0(1 -lOU-a.i'KH •/)

is (zie 1, p. 372 en 385), zon ziel men onmiddellijk in dal - aan-

gezien ui en ii zoowel bij = 1 als bij = de waarde 1 aan-

nemen - - deze grootheid =4 is bij = 1 en ook bij = 0. Maai-

bij tusscliengelegen waarden van zal, zoodra y slechts eenige

waarde heeft. (d. w. z. Lh van (l verschilt) ƒ grooter dan 4 zijn in

de nabijheid van (?= 1, en kleiner dan 4 in de nabijheid van = 0.

Alleen indien </ = 0, d. w. /.. A6 = ware, zon / voortdurend <[ 4

zijn, hetgeen zich uil bovenstaande uitdrukkingen voor m en ra

gemakkelijk laai bewijzen :

Hieruil volgl dus - aangezien / bij

normale stoften = 7 wordl gevonden dat Ll> noodzakelijk ^>

///.»./ wezen, teneinde / een zoo liooge waarde (e doen verkrijgen.

Wij vonden dan ook in I, p. 384, dal bij x= i = 0,955 en

<p = l,23 moet zijn, d. w . /.. Ll> . //,, ongeveer 0.7. om tegelijkertijd

ƒ= 7 en ft = 0,265 te maken. Bij x = 2 moet daartoe = 0,958,

</>= 0,916 zijn, d.w. /.. Aó : bg = 0,35 ongeveer (zie 11. p. 446).

Nemen we bij .» = 1 en y = 1,23 de waarde van slechts

weinig geringer dan 0,955, b.v. 0,9, dan vindl men mei /«= 1,223,

« = 0,973 (bij = 0,955 waren die waarden resp. 1,107 en 0,969)

voor f reeds de waarde 17. ti. (Bij x= 2 zou de/.e waarde, hoewel

^> 7. inch belangrijk lager uitvallen).

'i De door Kamerlingh Onnes gevonden waarde voor Helium, nl. ƒ"= 2,8, behoefl

dus nul onmogelijk te zijn, zooals van der Waals meent (Verslag van t> April

1911, p. 1317). Wanneer A6 = is (derhalve b konstant blijft) is, zooais wij zagen,

/' voortdurend < 4 bij waarden van lusschen en 1, hetgeen een gevolg is van

den Factor «=-(1+0): 2 naast RT (welke bij van oei: Waals ontbreekt; zie

boven). En wanneer AA een geringe positieve waarde heeft (wat bij Helium hel

geval kan zijn) en dus & behoorlijk met v afneemt, dan zal alleen dicht bij

0=1 f>& worden; maai' ever het geheele verdere traject tusschcn = bijna 1

en zal /' weer <4 zijn. liet is dus zeer goed mogelijk, dal er bij He bij

bet kritisch punt bij uiet te groote waaide van A/< een zoodanige associatie

bestaat (deze behoefl slechts weinig grooter te zijn dan de normale) dat f< 4 wordt.

Er blijft alleen de vraag over, of /' zooveel kleiner dan 1 kan zijn. Bij

(D — O (AA =0) kan ƒ bij = 0,5 tol ongeveer :j. i dalen: maai bij </ >0 kan

deze waarde aanmerkelijk lager worden, als slechts voldoende lager dan 1 is.

Xitnl hij de correctie. Na hel schrijven van bovenstaande opmerking zijn d

K. 0. nieuw.' tingen verricht en bij He voor ƒ bij T gevonden 1,5 (Verslag

van 16 Jan. 1912, p. 798), dus ook hier />i. Maar bij lagere temperaturen wordl

oog altijd een belangrijk lagere waarde gevonden, en wel bij hel kookpunl /' 3,

iets hoogei' dus dan de vroegen- waurde 2,8 (zie hoven). Nu is in normale gevallen

bij in 0,8 /' steeds ongeveer I "/o lager dan bij m I (6,7 in plaats van ?)

by lh zou dii echter niet minder dan 33% bedragen.
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Maar nemen wij (2= 0,1, zoo word( mei m= 1,223, « = 1,271

gevonden ƒ= 3,6, alzoo weder <^ 4.

Nu wordt bij z. g. anomale stoffen werkelijk f^> 7 gevonden ; bij

water vindt men 7,5, bij azijnzuur 8, bij aethylalcohol 9. Hieruit

zou dus volgen, dal deze stoffen bij liet kritisch punt ecu waarde

van ,-f hebben, welke <^ 0,955, resp, <f" 0,958 is. .Maar aangezien de

kromme ƒ= ƒ ((3) eerst in de buurt van £= l

/, door de rechte lijn

/'= 4 heengaat, zoo zou ,i zelfs aanmerkelijk kleiner dan 0,96

kunnen zijn. .Maar ui geen geval kan ,-? dicht bij O zijn, omdat f
dan weer <^ 4 zou worden.

Er bestaat derhalve bij azijnzuur, water, alcohol, enz. bij hel

kritische punt wel ecu grootere associatie dan bij de gewone normale

stoffen, maar hoogstwaarschijnlijk geen belangrijk hoogere, en in

geen geval een bijna volledige QJ dicht bij 0).

h. De waarde van r. Uit (zie I, p. 377 en 3<St;

tl/, 3wi
2— 2»/

kan men gemakkelijk afleiden dal r steeds <^ 3, wanneer (i <^ 1 en

^> O. Mei bovenstaande waarden van m en // vinden wij b.v. dal

r= 2,114 wordt bij ,i = 0,955: de waarde 1,77 verkrijg! bij /J = 0,90;

de waarde 2,31 bij = 0,1 (alles l>ij ,v = 1).

Hij anomale stoffen zal derhalve voor r een waarde <^ 2,1 moeten

worden gevonden.

c. De grootheid <<. Uil (zie I, p. 378 en 384)

K — — — 4;/ Uu)
8 '2 ,r

volgt, dat Wij j-J = 1 f*
= 0,375 is, maar bij (ï= de waarde 0,1875

verkrijgt. Ook kan worden aangetoond, dal bij </ = O (Ab = Ö) de

ki'Omme ;a=/(|J) steeds boven tic rechte lijn ligt die (i = '/
le mei

ft = 7, verbindt. Ook is dit duidelijk uit de bovenstaande formule (5),

3
waaruit dadelijk volgl dal alsdan ;i steeds ^> — n/ is.

Maar is </ ^> O (Aè ]> 0), dan ligt de kromme ft =ƒ(/}) wel bij

(ï= boven genoemde rechte verbindingslijn, maar daalt er bij /?= 1

sterk beneden.

Zoo vinden wij reeds bij (J= 0,955 de waarde (1,265: bij /i = 0,9

de waarde 0,124: maar bij j^ = 0, 1 de waarde 0,270, (wederom

alles bij x= 1, '/ = 1,23).

Bij anomale stoffen zal men derhalve voor /< een waaide vinden

<[ 0,265. Inderdaad wordt dit gevonden. Bij azijnzuur is b.v. ;i = 0,20;

bij alcohol vindt men 0,25.
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Hef verdient opmerking dal l>ij //. ƒ en ;< weer sterk tol de ideale

waarden 4 en 0,265 naderen: voor ƒ vindi men nl. 4,8, en voor

;i de waarde 0,34. Dat wil dus zeggen, dal alsdan de associatie-

toestand bij het kritische punl geringer is dan de normale; d. w. z.

,i^>0,9l). Uit formule (5 zou voor r de waarde 2,5 volgen, wal

eveneens dichter bij de ideale waarde 3 komt.

2. De dauapdrukformule bij het kritische punt. Uil de

bekende formule (zie o. a. mijne Thermodynamik in der Chemie,

p. 59 (1893

1

ff*)*
v— vJ \dTJ„

volgt, daar zie I. p. 379—380 bij ,? onafhankelijk van T(q=0

IS
;

v

,/ 7
'

ü'-fj 7'V.' ,-= '

Derhalve is

o!' (tuk

d I »—»J w— r,
' v'

il J rr

waarin pa den eoëxistentiedruk aanduidt. Laai men in hel vervolg

den index ex weg, zoo is dus

~£r =1 + I
<
s

>

Hiervoor kan men ook schrijven:

m ds a dd'

f ilvt pk''k' f

of daar a : p/kVk' blijkbaar =f- I is, wanneer ƒ de waarde van

T dp— bij hel kritische punt aanduidt :

/> dl

iii- f dd' ')

- = (ƒ—!) (9)

') Uit de gegevens van Young in zijn ber ade samenvatting in de Proc. 11.

Dublin S. van Juni 1910 blijkt echter, dat aan deze betrekking uiel nauwkeurig
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|)ii is (lus dr meesl algemeene differentiaalvergelijking, welke f in

functie van m aangeeft. Maar alleen wanneer '/ en cl' volkomen

nauwkeurig als functies van m zouden bekend zijn, kan de integraal-

uitdrukking F=j\nv gevonden worden.

Nu is de oplossing mogelijk voor twee uiterste gevallen: i". in

de nabijheid der kritische temperatuur, en '2". hij lage temperaturen,

wanneer de damp de wellen der ideale gassen volgt, en de vloeistof-

dichtheid niei veel meer verandert.

Dicht l>ij de kritische temperatuur.

Alsdan is il = 1 -\- ur ~\- bt", il' =: 1 — ar -J-
l>r~, derhalve

,1,1' = (l-| hr
2
y — aV — 1 — (a

s— 26) r\

wanneer t = \ 1

—

m is. (Zie II, p. 455). Steil men nu

'• - il- =-- y.

dan is derhalve

,1,1' = I — y(l m).

Schrijft men verder:

e = 1— /(l— f») f 7,/'(l—"»)%

dan is dus •

/=(*)> '- =(;")•
\ dmjk \ dm Jk

f ds \ ( ni de \

omdal hij // m = 1 is. en = door ƒ werd aangeduid.
\dmjk V f dm //,.

I >aardoor gaal <
s cv er in

I fll—m) l v(l —m)
[/ ,'H »,)\ -

J

\
(/-l) £--f1 — (1

—

m) I — (1

—

in)

ui' in

I

/' -/'(I-m)] - |1 _(/_l)(l_m)] :(/-l)[l -(y— 1)(1—m)],

waaruil onmiddellijk volgt :

f (/-1)= -(./' -l)(y-l),

d. w . /,.

ƒ = (/-l)y,

of ook

/m (/f- \ r/./'

voldaan wordt. Voor # = I .
— I : vindt men ril. waarden, welke van

V t dm J f

t'i ;bij 7'y ) toenemen tot ongeveer 9 iby m =0,5). In de nabijheid van 'J'/. zelfs

zei e sterk. Zon is bij C(jH5F bij m 0,9935 de waarde van 8 reeds =6,23; bij

m 0,9942 vindl men 6,71; etc. etc. Vak der Waals gaf reed- aan dat o vrij

nauwkeurig kan worden- voorgesteld door I -\- ! 1—m — l

/2 (1

—

m). Wij zullen

evenwel deze veranderlijkheid, welke trouwens in dien vorm mei I l—m een

onmogelijkheid is, huilen beschouwing laten.
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f—1
(10)

een zeer merkwaardige betrekking tusschen de grootheden e
i/m

Ml

.Pi-

il in

bij bel kritische punt, en de coëfficiënten a en /» van de < I i t_* 1 1
1

-

lieden tier coëxisteerende phasen <l en d'

.

Voor Argon vindt men naai' de gegevens van Crommelin (Comm.

118. p. il

0,4714 3,05
>/ — d = - liii 1 — /// = -

0.509
J

150,7

en daar il = '

/., {cl— cl' :I 1 -m is, zoo wordt

0.4714
a= -V49 4 = 0.463 7,03 = 3,26.

1,018

Voor 6, de richtingscoëfficient der rechte diameter, is gevonden

b = 0,9027,

/..„.dal y = n'
: — 26 = 10,63 - 1,81 = 8,8 is.

Verder is voor ƒ de waarde 5,7 gevonden, terwijl men bij bena-

dering uil

- 122°,44 C.
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f= 7, zou derhalve ƒ' = 8,4 X 6 = 50 ongeveer moeten gevonden

worden.

l'it de gegevens voor Fluorbenzol zie l\i enen, die Zustandsgleichung,

de 0.322 0,206 d*e
|i. '.»;» volgl resp. = (!,4 en 4.12, alzoo

i/m

2.32

o.or 0,0 f dm*

benaderd = - -=46, hetgeen inderdaad /.eer dichi hij 50 komt 1

),

0,05

Formule (10), welke geheel nauwkeurig en algemeen geldend is,

d.w.z. in hel kritische punt, kan dus goede diensten bewijzen om
wanneer uit dampspanningswaarnemingen dichl hij Ti de groot-

heden /'en f hekend zijn - de grootheid y='a' — 2b te berekenen,

waardoor de anders zoo moeilijk experimenteel bepaalbare grootheid

ii de uiteenwijking' <V"v beide phasen vlak beneden T& aangevende

mei nauwkeurigheid kan worden berekend, wanneer h bekend

is, d.w.z. de richting der rechte middellijn. Alleen moet dan de

richting dezer meetkundige plaats rink bij Th worden genomen, welke

wellichl iets van de verdere' richting zal verschillen - - wanneer hei

tenminste bevestigd wordt, dal vlak hij 1\ de rechte middellijn een

plotselinge buiging naar de dampzijde ondergaal [Cardoso; zie 11.

p. 454 (men leze aldaar concave in plaats van convexe zijde)].

Ik maak er nog opmerkzaam op, dal de bekende formule van

\ \\ DER YV \.\I.s. nl.

1 — /;/— /()(/ f = /'
.

welke in dien vorm over een groot deel van het temperatuurgebied

geldt, m de nabijheid van 1\ niet meer geheel nauwkeurig is. Immers

fde\
deze formule geefl alsdan wel voor de behoorliike waarde f,

\<l»t/l.

maar wijkl in hel tweede differentiaalquotienl at'. "\V" ij hebben nl.

./'ds

ihn

derhalve

hetgeen hij 'J): wordt

d 2
E

< hu"

1 de

m'1
i/ni

h Uit de tabellen van Young, l.c, leiden wij bij vier opeenvolgende waarden van

m lusscheii 0,9347 en 0,9883 af resp. f'=30 en 42. Bij rn=l zal f ' tot ongeveer

59 naderen. Maar voor n vindl men minstens 3,4, zoodat -, = 10 wordt, en

derhalve /" = OU.
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in plaats van ƒ ' = (/ -l)(«s— 26), zooals wij boven vonden. Volgens

de formule van van dkr Waals zou «lus ƒ' = 7 < 5 = 35 zijn,

terwijl in werkelijkheid ƒ' ongeveer = fi 8,5 a 10 = 50 a 60 is.

Volgens van dek Waals zou bij 7'/,

8= 1-/(1 -„o -f
' ,ƒ(ƒ— 2)(1 -m) a

zijn ; volgens onze formule .

6 — L —/(l—m) -f
' ,(ƒ— l)(o*— 26)(1— m)*.

Glarens, 15 Dec. 1911.

Scheikunde. De Heer Schreinemakers biedl eene mededeeling

aan mede namens den Heer J. J. B. Deüss: „Over liet stelsel

Water - Alkoliol - Mangniiosulfaat"

De in «lil stelsel optredende even wichten /.ijn in fig. 1 schematisch

voorgesteld; de punten II" en .1 geven de komponenten water en

alkohol aan, hel niet geteekende derde hoekpunt van den kouaponenten-

driehoek steil dus het MnSO
i

voor. De temperatuuras is loodrecht

op hel vlak van den komponentendriehoek genomen.

De in hel zijvlak MnSO
t
—A-- 7' van het prisma liggende kurve

hl is de oplosbaarheidslijn van hel anhydrische MnSO
t

in absoluten

alkohol; daar dit zout in absoluten alkohol zoo goed als onoplosbaar

is. zoo moet kurve hl zeer dicht bij de as .1 7' van het prisma liggen.

De in hel binaire stelsel: water

—

MnSO, optredende evenwichten

zijn door F. (4. Cottrell l

) onderzocht ; voor zoover zij in het ternaire

stelsel noodig zijn, zijn deze evenwichten in fig. 1 door de in het

Fig. 1.

') F. G. Cottrell. Journ. Phys. Ghem. 4 637 (l'.HXM.
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zijvlak MnSO
t
— W- 7' liggende kurven ab, bc en cd voorgesteld.

Kurve ab geeft de oplossingen aan die mei MnSO
t

. 7 H^ O, kurve

//e de oplossingen, die mei MnSO
t
.5 ift Oen kurve cd de oplossingen,

dir mei MnSO
t

. H
s O verzadigd zijn.

De in hel ternaire stelsel optredende evenwichten worden door

de binnen liel prisma liggende vlakken, hun snij lijnen en snijpunten

voorgesteld.

abuku'e is hel verzadigingsvlak van bel MnSO
i
.l Ha O

efv'u' en bcvu ,. .. ,, \InSO
A

. 5 //J>

fgmdcvk
x
v' .. ,, .. .. ,. MnS<J

t
. //,<>

ghlm .. .. ,. \lnS() r

kuvk\v'u' .. .. binodale \ lak.

< > 1 1 1 hel overzicht gemakkelijker te maken zijn op de verzadigings-

vlakken de cijfers 7. 5, I en o en <»|i hel binodale vlak de letter B
geteekend. Ter afkorting zullen wij de zouten in hel vervolg Mn.,

Mn. . .1///, en .!///,, noemen.

Het verzadigingsvlak van hel Mn
s

bestaai uil twee van elkaar

gescheiden stukken; hel linker geefl de waterrijke, hel rechter de

alkoholrijke mei Mn
i
verzadigde oplossingen aan.

Hel binodale vlak B denke men zich door de kritische lijn AA",

in twee stukken gedeeld ; mei elke oplossing />, van het eene stuk

kan eene bepaalde oplossing I... van hel andere stuk in evenwicht

zijn. Hel binodale vlak steil dus de tweelagenstelsels : Z^-f-L, voor.

De snijlijnen <\<'ï verzadigingsv lakken van een vaste stof vormen

de verzadigingslijnen, die de aan [wee zouten verzadigde oplossingen

voorstellen.

i'h' en ub is de verzadigingslijn van Mn. -)- Mn.

fv' en vc ,. .. .. ., Mn
%

-\~ Mn
l

gin ., .. ,, ., Miij -\- Mn„ .

De snijlijnen van het binodale vlak mei de verzadigingsvlakken

der vaste stof stellen de geconjugeerde vloeistofparen voor, die mei

een vast zoul zijn verzadigd. Daar, zooals in Bg. I Ie zien, hel

binodale vlak ieder der verzadigingsvlakken van Mn-, Mn, en Mn,

in twee kurven snijdt, zoo volgl dal eene reeks van vloeistofpareu

met Mn- , eene andere reeks niet Mn, en eene denk' reeks niet

Mn, verzadigd is. In Bg. I zijn :

de mei Mn. verzadigde vloeistofparen Anny l\n en Ku'

1///. .. „ .. nr ., n'
r'

„ ., Mn, .. .. „ i-K, ,, r'K,

v oorgesteld.
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Rik der pinden ii en u' is hei snijptml van liel binodalo vlak

mei de verzadigingsvlakken van Mn. en .'///,-,. Deze [>unten stellen

dus een bij de lemperaliuu" '/'„ = /'« mei .1///- — .1///-, verzadigd

vloeistofpaar L l(
-\- L„ of mei andere woorden liel stelsel

:

A/«, + Mn, + £, + Lu
.

\ oor.

Hetzelfde geldl voor de punten y en v' , die bij 7 « = '/',. de heide

vloeistoffen van hel evenwicln :

Mn, + .l///
: + /v, + /.,

voorstellen.

De verzadigingslijn van Mn. -f- Mn t
bestaai experimenteel) uil de

twee stukken en' en uh\ (laar 7„ echter gelijk is aan Tu*, zoo

doorloop! Iiei komple.x Mn. -f- .!///.-(- /. eene ononderbrokene tempe-

ratuurreeks ; de oplossing verandert echter bij '/',, = Tu < sprongsgewijze

hare samenstelling van /,„ in La ' of omgekeerd.

Hetzelfde geldl voor liel komple.x Mn, -f- Mn, -\- I. in de punten

V en r'.

lil de samenstellingen der oplossingen /,., en /,„• volgl dal bij

']'„ = '/'„• de reaklie :

Mn. + Ls^Mn, + A„

Mn, + .1///, + /v .1/;/. + .1///, -f /,„

Mn. + A„ + £,„. Mn', -\- Lu + /,„

opl reedt.

Uil de/.e reactie volgl dal van '/'„='/'„ ééne verzadigingslijn van

Mn. -(- .1///-, naar lagere en ééne nam- hoogere temperatuur moei

liaan. Verder volgl dal de mei Mn. verzadigde vloeistofparen beneden

en de mei Mn-, verzadigde vloeistofparen boven '/'„ == Tu > optreden.

lil de samenstelling <\cï oplossingen L en /,,. volgl dal l>ij '/',•== T» 1

de reaktie:

Mn, + l„ — .1///, + A,

Mn, + Mn, -f L, Mn,, + Mn, + A,

/l/n, + A, + /-, Mn, + /.,. -f /,,

optreedt. De ligging der in fig. I van de punten v en v' uitgaande

kurven is mei deze reaktie in overeenstemming.

l'ii de (iguur volgl dal hel ontmengingsgebied, als men namelijk

slechts stabiele toestanden beschouwt, zich van 77. = 5,' 3 tot

7^= 43.5° uitstrekt. Tusschen 77 en '/'/, is ontmenging in twee

vloeistoffen in stabielen toestand mogelijk, beneden /'/ en hoven 'l\.
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is dii echter niet meer hei geval en kun, zooals nok door de proef'

bevestigd is, alleen ontmenging in metastabielen toestand optreden.

In hei algemeen vertoonen de mengsels: water -f- alkohol -4- zont,

in welke de ontmenging alleen in de ternaire oplossingen plaats

vindt, eene benedenste kritische mengtemperatuur. Dil wil zeggen

dat heneden deze kritische temperatuur geen ontmenging, boven deze

temperatuur wel ontmenging in Lwee vloeistoffen kan plaals vinden.

Zoo kan in water-alkoholmengsels KN~O
t

slechts boven 79.5°,

XII, X<>, slechts boven 67.6°, \NH,),S<), slechts boven 8°, Na, CO,

slechts l>o\en §7.7° ontmenging fe voorschijn roepen.

Dergelijke stelsels mei eene bovenste kritische temperatuur, dus

mei eene temperatuur hoven welke geen out menging meer optreden

kan. zijn, voor zoover mij bekend is. tol nog toe niet gevonden.

In het ihans door ons onderzochte stelsel water-alkohol-.A/tóO« blijkt

echter niet alleen eene benedenste kritische temperatuur 7'/, maar

ook nog eene bovenste kritische temperatuur '/'/, op te treden.

/Hn
Projekteerl men de ruimtekromme

I: ti r l,\ r' n' op hel vlak van den

komponentendriehoek II —^4

—

Mn0)

dan krijgi men iets als in figuur 2.

De komponentendriehoek is in deze

figuur echter slechts ten deele getee-

kend. De projektie der ruimtekromme

bestaai uil twee gekonjugeerde tak-

pjg, 2. ken, die eene geslotene knrve mei

eene eigenaardige gedaante vormen; de pijlen wijzen de richting aan,

waarin de temperatuur toeneemt, leder der takken kk
x
moet natuurlijk

in twee met de temperaturen Tu en T
v overeenstemmende punten

eene iliscontinnileil vertoonen.

Snijdl men de ruimtevoorstelling door vlakken loodrecht op de

leinperalnnras. dan krijgt men de isolhermen : deze zijn bij 50°, 35°,

'M)° en 25° bepaald. Ook van de isotherme van 0° zijn enkele punten

bepaald.

De isotherme van 50c Kan schematisch door de kurven dm en ml,

de isotherme van 0° door de kurven ae, ff, fg en gh worden voor-

gesteld. Enkele andere isothermen zijn in tig. 1 door de gestippelde

krommen voorgesteld.
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Natuurkunde. — De Heer J. I). van der Waals biedt eene mede-

deeling aan : „Bijdrage tol de theorie der binaire mengsels.

XVIII.

In de vorige bijdrage zijn eenige punten ter sprake gebracht,

welke verdienen nader ie worden toegelicht, en is de bespreking van

andere achterwege gelaten, waartoe ik thans wil overgaan. In de

eerste plaats schijnt hel mij wenschelijk nader ie bespreken in hoever

de kennis van den loop ^\vr isobaren, in verband met bekende eigen-

schappen <\(H- spinodale lijn, voldoende is om bij een mengsel mei

minimum 7' ,, vooraf' Ie doen besluiten of er driephasendruk zal

voorkomen, zoodal men dus hel bestaan daarvan niet aan andere

onbekende oorzaken behoeft toe Ie schrijven en dal men het beslaan

van driephasendruk <lns niet als een anomaal verschijnsel mag be-

schouwen.

De kwestie was in de vorige Bijdrage aldus gesteld : heeft de

spinodale lijn aan den vloeislofkanl bij mengsels mei minimum Tu i

dp
één waarde voor ,.e waar voor deze lijn gelijk II is, ol zijn er

da:
'

di ie waarden voor x waar dil het geval is, altijd bij gegeven 7'.

Meenende dat berekening niel uitvoerbaar zou zijn, had ik die vraag

voor mij zelven lol beantwoording willen brengen langs graflschen

weg. Fm ik was tot hel besluit gekomen, dal het bestaan van 3

waarden gewacht moesi worden, 1°. als de plaats waar T,,i minimum

is dicht aan den kant ligt, 2". als het temperatnurinterval voor Tk

bij de componenten niet te gering is, en 3°. vooral als de waarde

van de verhouding <\w kritische drukken der componenten groot is. En

strikt genomen is berekening nou niel uitvoerbaar en ze zat dit blijven

zoolang de toestandsvergelijking niel absoluut juist gekend wordt. Waar-

schijnlijk zal dan de ingewikkeldheid van de berekeningen het verkrijgen

van een resultaat in den weg staan. Maar vergenoegt men zich met eèn

benaderde berekening, en houdi men de giootheid b in de toestands-

vergelijking constanl en laai men schijnassociatie buiten de bereke-

ning, dan is langs een eenvoudigen weg een antwoord op de gestelde

vraag' ie verkrijgen, dal ons in staat zal stellen in ie zien welke

van de 3 genoemde oorzaken, die hel beslaan van driephasendruk

/ouden bevorderen, wel de eigenlijke zal moeten genoemd worden.

En reeds in Bijdrage II heb ik de eigenlijk u-zaak aangegeven.

Bij een mengsel mei minimum '/'
,

is er altijd minstens één waarde

van ', waarbij bij constante 7' de druk in een punt van den \ loei-

stoftak der spinodale lijn een maximumwaarde bezit. Dal punt ligt
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ui hel strikpunl der isobaren. Daarvoor is hel dus uoodig, dal dil

strikpunl aanwezig zij. En daar dil punl ligt aan die zijde van de

x waarde voor minimum 7',/, welke dichter naar den component

mei kleine waarde van b gekeerd is, en 1 1 i< i ver van die waarde,

zijn wij van de aanwezigheid van dit strikpunl bij hel mengsel ether-

water zeker, ten minste bij temperaturen, die de minim urn-kritische

temperatuur der mengsels niet vèr te boven Liaan, of die daar be-

/ '^l' \

neden blijven. In dat strikpunl snijden de twee lijnen —
\ dv l,

( |
= elkander, en uil den loop der isobaren volgt onmiddellijk,

\i/.r ',.

dp
dat als men de lijn =0 volgt, de waarde van den druk een

maximum is, zoowel voor den vloeistoftak als voor den damptak,

in de twee punten, waarin beide genoemde krommen elkander

snijden.

Teeken I men voor de verschillende waarden van x dezen druk

voor den vloeistoftak dan zon men een lijn verkrijgen mei eengrootste

waarde, rakende aan de /> van de strikisobare. ( M' dil raken in de

mathematische heleekenis van hel woord mag genomen worden, is

voor ons duel eigenlijk mei van gewicht. Waarschijnlijk zon er in

dp
deze Wj.ï-figuur voor den loon i\n- lijn = O een discontinuïteit

voorkomen. Ook de spinodale lijn naai door dal punt, en deze heeft

dp
dus mei de lijn — = zeker een |>nni gemeen. Daar de Spinodale

dv

dp
lijn overigens elders Indien de lijn =0 liet, zon weder eevraaed
J

' dv

kunnen worden of zij aan deze lijn, in den mathematischen zin des

woords, raakt. Ook dat is voor ons doel niet van gewicht. Maar

dp
waarschijnlijk koml hel mij voor, dal in de p^v-figuur de lijn* =0

dv

in hel beschouwde punl continu is, maar de spinodale lijn discontinu,

dp
omdat zij slechts een enkel punl met = l' gemeen heeft.

t/r

dp
Daarentegen in de p,x-i\gu\ir de lijn = <> discontinu en de spino-

dale lijn continu. Dan zou voor de spinodale lijn in het genoemde

punl inderdaad, zooals ik in mijn vorige mededeeling steeds heb

dp
gesteld = zijn. .Maar zooals ik reeds hierboven opmerkte zijn

da;
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deze vraagpunten voor hel onderzoek, dal ik wilde nUvoeren, niel

\ an praktische beteekenis. '
i

Alleen, nu ik toch op dezQ kwesliën opmerkzaam maak, meen

ik Inch nog te moeien waarschuwen, dal de differentiaalvergelijking

der spinodale lijn :

'd>$\ fdp\ (tf\

Jx %
JpT \ da l

S/,i„\
</.>•"

/, /

M Een discussie, gevoerd tijdens de correctie dei- drukproef, maar die niel l<>l

overeenstemming geleid heeft, heeft zelf-, twijfel bij mij gewekt aan de continuïteit der

dp . . . .

V.X lieuur voor de lijn — = in hel strikpunl der isobaren. In dat slrikpunl is
J

dv

dp
èn c/ji èn dv heide nul en komt onder de gedaante

dv "

Hel is wel waar, dat wij Ier bepaling van dr slrikisubare zijn uitgegaan \un

dp .

de waarde = 0; maar dat neeml niet weg dat in hel resultaat herhaaldelijk
dv

nieuwe waaiden voor sommige grootheden optreden, die wij er niel oorspronkelijk

aan hadden toegekend.

fdv\ .. dp
,

.

Al- voorbeeld noem ik . Op de lijn — is deze grootheid oneindig, en
\ dit),, dv

dp . . . ....
op de lijn - =0 is zij 0. Het resultaat is toch dat in het snijpunt nog boven-

dx

fd
%v\

dien '2 nieuwe waarden optreden. Evenz Ie grootheid ]. Op de eerste lijn

\dx ),,

is zij oneindig. In het strikpunl is zij bovendien gelijk 0, en heelt zij nog twee

andere nieuwe waarden.

Er zijn andere zwarigheden aan hel bestaan van dat punt verbonden. De grootheid

is op de lijn -1 = oneindig groot en op de spinodale lijn gelijk aan

!>-' J,.T \dvj

nul. Hoe groot is zij in het punt. dat deze Iwee lijnen gemeen hebben?

dp^

fdr \ \dd-Jr
Daar , — — is, vinden wij de verhouding der grootheden, die wij

\dtcjp fdp^

dv

gedachl hadden slechts één waaide gelijk aan loc Ie kennen, óf oneindig, öf

nul öf gelijk aan twee verschillende waarden.

Ten slotte echter heb ik mij er van overtuigd, dat ook de spinodale lijn in de

dp
V,x figuui continu is en aan de lijn = (• in hel stnkpunt der isobaren raakt.

dv

Een bewijs daarvoor was mij in de discussie, bedoeld in de toegevoegde noot van

deze bladzijde getoond, maar dat bewijs scheen mij alleen geldig Ie zijn, als men de

continuiteit <]rv spinodale lijn in de
,

( Hguul' a priori aannam. Ik heb mij nu

overtuigd van het aanraken in den mathematische» zin des woords, door de volgende

beschouwing.

lil di' vergelijking der spinodale lijn volgt

ÖJ

Verslagen der Aldeehug Natuurk. Dl. XX A". 1911/12.
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niet, zooals il< in mijn vorige mededeeling stelde, hei recht geeftotn

I in hel beschouwde punt gelijk aan O te stellen. Wel is dan

dhp SdpX>

dx* V '/•''/ / dv\~

dp (dp V V d.v lp

dv [dv [,

ui als als is,
( ]

=00. Dan beschouwt men. zooals ook moei, de
dv \dxj

lt

beide takken der p-lijn, die beide rechts of beide links van hel strikpunl liggen

als bij elkander te behooren. Nu is

(-)
dv \dxj„

''>; T (dp\

[dv h
En daar teller en noemer gelijk 11 zijn

;

il'/> fdr \ il'/'

dr\ dtcdv V dx 's/iin dx*

— o

dx 1
r d'p fdv\

t
<ï'i<

dv" \d.vjs/,i„
' tlrtlr

fdv\ . .

Maar omdal = oe is, is de noemer gelijk 0.
\ dxjp

En dan is

dxj^in \<l,rj,/ r

En dan blijft er dus nu niet anders over, dan voor beide lijnen, 11. 1. spinodale en

dp\ = 0, discontinuïteit in de p,x figuur aan te nemen. 01 te onderzoeken.
dv j

dp
hii bewijs zou niet geldig zijn als = in hel strikpunt werkelijk onbepaald

dv <•

was. .Maai deze grootheid laat, zooals bij het differentieeren van /» naar 11 als nu 11

x' standvastig houdt, blijkt, geen onbepaaldheid toe.

Men kan nu gemakkelijk afleiden:

'dv\ fdv\ I

'\f
dv \ ( dv

KdxJspin {d.rj,/,, 2 \\dx
pJi \dXpJ^

/'dv\ (dv\
ais en de richtingen voorstellen van de twee lakken der j> lijn in

\dfpji \d-vpj
3

het strikpunt.

En eindelijk is mij gebleken, dal voor elke lijn, die door het strikpunl gaat. de

dp '//' d'p .

waarde =0 is, en voor de lijn =0 de waarde van niet oneindig groot.
d.v

' dv dx
Zoodat dus ook in de p,X figuur de spinodale lijn continu is. Men moei dus hel

strikpunt, ook voor de richting der JT-as als twee samenvallende punten beschouwen.
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dp .
d"v

— = O, maar dan is hel misschien ook consennenl om = ou-
de &K%

VT
eindig te siellen.

Neemt men 7' boven
l T,,i \„„, dan heefl zich zoowel de lijn

dp — 0, als de spinodale lijn verdeeld in een linker- en een rechts
i/r

gelegen gedeelte. Kr zijn dan twee waarden voor x aan te geven,

ter wederzijde van de ,v van i

7',/
,„,, , jvaartusschert noch binodale lijnen

noch spinodale lijnen liggen, en evenzoo twee waarden van ,v,

dp
wijder uiteen, waarbinnen de lijn = niet meer bestaat. Kn ook

•'
' dv

het strikpunl der isobaren, dat aan den kanl van den component

niet de kleinste waarde van b ligt is verder naar de zijde van dien

component weggedrongen. Maai- bij de waarde van T, welke gelijk

is aan de kritische temperatuur van het merkwaardige punt, hebben

de grenzen van ,v, waarlusschen geen binodale lijnen, geen spinodale

dp
lijnen, geen punten der lijn = O liggen, elkander ingehaald. Aan

dv

den kani van den component mei de grootste waarde van l> is

misschien al lang die component bereikt, maar aan de andere zijde

heeft zich genoemde grens uitgebreid tot in het strikpunt der isobaren.

In de x van dat punt zijn dan aanwezig 1" een uiterste punt van
dp

de lijn — = 0, en wel een, waarbij de vloeistof- en damptak zijn
dv

tneengevloeid ; 2° een uiterste punt van de spinodale lijn, en wel

een, waarbij vloeistof- en damptak zijn ineengevloeid ;
3° een der*

gelijk punt voor de binodale lijn; 4" een strikpunt der isobaren.

In de r.r-tiguur hebben de 3 eerstgenoemde lijnen een vertikale

raaklijn en evenzoo een i\f\- lakken van de strikisobare. Het is dus

wel een punt met merkwaardige eigenschappen uit een mathematisch

oogpunt, en niet minder uit een physisch oogpunt. Het is hei punt,

waarin een binair mengsel zich geheel gedraagt, alsof het een enkele

stof was. Hei is dal punt, dal ik in de vorige mededeeling steeds

hel merkwaardige punt heb genoemd. I >e plooipuntstemperatuur van

dal punt voldoet aan dezelfde betrekkingen als de kritische temperatuur

8 ux
van een enkele stot. Voor Ifl) kan men dus stellen ' en voor

27 A,

8 %
/</. de waarde — — . Hij die temperatuur en in dal punt is dan vol-

dp
, j

</
:,

C i

komen zeker voor de spinodale geliik o, en —0. al is

d*
' J

\dm x

)pT
(d*v\

dan ook gelijk oneindig.
\darJpT

61*
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dp
Xn was hoi in de vorige mededeeline de vraag of voor «Umi

da

vloeistoftak der spinodale lijn nou bovendien in twee verder gelegen

punten der genoemde spinodale lijn gelijk zon kunnen zijn, en

dan in twee heterogene plooipnnten. Langs gratischen weg besloot

ik voor het geval ether-water n>i het bestaan van een punt waar

de spinodale lijn een minimum-waarde van j> zou bezitten, en dus

een plooipunt van de 2' 1
' soort zou aanwezig zijn. Maai' daar de

aanwezigheid van dat plooipunt eischte dal er nog een plooipunt van

de l
s ''' smul later volgen moest, heb ik dal bestaan als zeker aan-

genomen, ofschoon ik erkennen moet dat ik daartoe niet uit den loop

der isobaren alleen zou hebben kunnen besluiten. Dat bedoelde ik

toen ik hierboven zeide, dat men behalve den loop der isobaren nog

noodig had kennis van eigenschappen der spinodale lijn. Ik heb

sedert beproefd of hel bestaan van dat plooipunl van de l
ste soort,

waar p weder een grootste waarde bezit, uil den loop der isobaren

zou zijn af te leiden, zonder dal men hol; een eigenschap als de

genoemde zou behoeven in rekening ie brengen. Maar die poging is

niet gelukt. En ik ben in hel besluit bevestigd., dat, even als ik in

Bijdrage II reeds had gesteld, de omstandigheid, welke de nood-

zakelijkheid van het beslaan der twee heterogene plooipnnten mede-

Pip
brengt, te vinden is in hei bestaan van de kromme

V dx
' dp

welke de lijn =0 snijdt. Zooals men uil fig. 8 der Bijdrage II

dv

/7/
5
i|<\

kan zien, wordt door het bestaan der kromme = O de spino-

V*6 /vT

dale lijn over zekere breedte onverwacht ver naar kleinere volumes

of grooteren druk teruggedrongen; maar van af hei plooipunl van

de 2 dl ' soort tot aan den component met de grootste waarde van />

toe, blijft de spinodale lijn haar gewoon verloop volgen en blijft /.ij

on kiemen afstand van de lijn z=0. hu dal was juist, wat ik door
1

dv

de teekening der isobaren had kunnen opmaken. Dal genoemde

kromme nog beslaat bij temperaturen boxen 7^ voor ether en =
dv

nog snijdl moei toegeschreven worden aan de verhouding tusschen

de molekuulgrootten voor water en ether. Ik heb in Bijdrage III

deze kromme en haar invloed bediscussieerd.

Daaruit kan blijken hoe moeilijk hel is om van haar invloed in

de verschillende gevallen rekenschap te geven. I*e temperatuur van
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hel verdwijnen van deze kromme, waarbij /.ij tol een enkel punl is

samengetrokken, is mei de notatie van Bijdrage III

dië
1 I— ,,

MRT„ - mll—a)
. b (l-f-t,)

5

Neeml men volgens de kleine tabel in deze Bijdrage voorkomende, met

de verhouding der molekuidgrootte 5, voor x een waarde iets kleiner

T
dan 0.4 en // iets grooter clan 0,358, dan vindt men voor

t Tk)tther

i /<,.,/„, ", ;
",--",,

een waarde er"circa gelijk aan -. Dat kan een waarde
'2 h. "„tl,,;-

r„
voor leveren die grooter dan 1 is ; maar deze gebezigde formule

( Tk)ethcr

rusl geheel op de benaderde toestandsvergelijking en kan slechts

geachl worden ongeveer een denkbeeld te geven van de waarde van

7!,. Toch schijnt wel de groole verhouding der waarden van ö de

hoofdoorzaak te zijn van hel bestaan der driephasenspanning, naast

,/-„

de waarde van . Of "er nog andere oorzaken zouden bestaan voor
,/y

hel optreden van twee heterogene plooipunten weet ik niet. Zoover

ik op hel oogenblik zeggen kan is, dal ik nog geen andere oorzaak

daarvoor heb kunnen opmerken ; tenminste bij plooipuntslijnen die

de beide kritische punten verbinden. En de ligging der beide plooi-

punten is geheel, zooals zij uil lig. 8 van Bijdrage 11 volgt. Het

plooipunt van de i
sle soorl ligl aan de zijde, waar de verzacligings-

druk bij de gegeven 7' het kleinst is, en hel plooipunl van de

</-'i|'

'J'
1

' SOOrI aan de andere zijde van - = ü. Dus bij ether en water

hel l
s!e plooipunl aan de zijde \an hel water.

Ook hel samenvallen dezer plooipunten is volgens de/.e figuur te

wachten. Dus het punt /'„/, bij de temperatuur, waarbij
,

= 0,

dp
die bü nog lager 7' geheel binnen = O lag, voor hei eerst zich

•'
' ' dv

naar builen vertoont. Dit heel'i dus nok plaats in het bedekte gebied.

Bij het stijgen van 7' gaan de/.e punten dan verder uiteen. Het punl

/',,/, boven de kritische temperatuur van ether en boxen de tempe-

ratuur der transformatie, als de verwisseling van hoofdplooi en

zijplooi heelt plaatsgegrepen, komt voor, als hel plooipunl van de
'2' 1 '' soori samenvalt mei een van de l

stc soort, behoorende bij de
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I>1(mh. welke voor hel cersl zich vertoon! in liet kritisch puul van

ether. Ik liel> in Bijdrage 11 gedachl nuk voor dit samenvallen een

bijzonderheid te moeten zoeken in het gedrag van - =0; maar.

zooals mij nu duidelijk is, ten onrechte. Dal samenvallen moet bij

verhooging der temperatuur plaatsgrijpen, juist als = O voort
d.r''

dp
blijft i;aaii al meer en meer buiten =0 Ie treden, natuurlijk

tl r

daarbij voortgaande met kleiner te worden en Ie naderen tot een

d\v dP
enkel mini. Gaal n.1. = O voort met verder buiten =0 te

1

d.V* dr

treden dan verwijderen zich de twee plooipunten, die volgens Bijdrage II

fig. 8 links en rechts van deze kromme liggen al verder en verder

van elkander. Het links gelegen plooipunl van de l
s,t

' soort nadert

meer en meer tot den links gelegen component, in ons geval water.

Hel rechts gelegen plooipunt, nl. dal van de tweede soort nadert

meer en meer lol den tweeden component, in ons geval ether. Bij dal

dr j . do

\d,
t

)
=

( ). Maar er is bovendien snijding van de p en de o-lijn
\ ,/,"' /.. \ d,r*J,

t

zoodat de '/-lijn links, vóór hel punl van aanraking, grooter volume

heeft dan de w-lijn en daarna kleiner. Ik waarschuw, wal misschien

wel overbodig is, dat volgens fig. 8 de eerste component met water

zou moeten vergeleken worden. Maar bij het stijgen der temperatuur,

en den daardoor veroorzaakten verderen gang van dil plooipunt van

de 2de SOOrt naar den kant van ether, doet als 7'=
7'/.V//„, i

s

bereikt, een nieuw plooipunt zijn intrede, en wel een van de l
s,u

soort. Van dan al' zijn er 3 plooipunten aanwezig. Bij dal nieuwe

fdr\ f,lr\ , dl
V \ / d'v\

iilooiiuinl is evenzeer
I

"- en t'" bovendien
\djij,, \daij,, \ </,*-/,, \dx t

J q

snijding. Maar deze snijding is tegengesteld aan de vorige De gang

van dal nieuwe plooipunt is natuurlijk zoo, dat hel /.ieh voortdurend

meer van de etherzijde verwijdert, en hel plooipunt van de -
1,

soorl nadert.

Vóór de verschijning van dat derde plooipunl, waren er bij alle

temperaturen boven die van /„/, slechts 2 plooipunten aanwezig,

een paar heterogene. Ik zeg met opzei een puur. Om daardoor uit

Ie drukken, dat zij bij elkander behooren om samen lot de binodale

aanleiding te geven in de tvc-figuur, die ik de binodale van Kortkwkg

plooipunt is volgens de beschrijving in Bijdrage II
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zal noemen. En deze figuur is dan d
-

e voorstelling van een zijplooi,

gedeeltelijk aangevende evenwichten die te verwezenlijken zijn en

gedeeltelijk verborgen evenwichten. De top is dan te zoeken in de

'•'"•I'

nabijheid van den ion van - =0. en is dan het links gelegen
tl.r

plooipunl van fig. 8. Deze figuur neeml bij bel stijgen van T steeds

grooter afmetingen aan ik zou bijna /.eggen, ze tracht de eenige

evenwichtsfigunr te worden en ze zal daarin slagen. Maar vóór dat

gelukt, moei er nog heel wal gebeuren. Daarvoor is noodig in de

eerste plaats, dat er een nieuw plooipunl van de l~ lL' soort optreedt,

en dat is het kritisch punt van ether. Dal er een nieuw zoodanig

plooipunl optreedt is noodig voor dal slagen; want om de eenige

evenwichtsfigunr te kunnen zijn, moet hel plooipunl van de lste soort

bevrijd worden van hel plooipunl van de 2' 1 '' soort en dal kan

alleen als dal laatstgenoemde zich mei een daarmede heterogeen

plooipunl lol een paar vereenigen kan. Niel dadelijk hij het optreden

van dal derde plooipunl is dal nieuwe paar gevormd. Daarvoor is

noodig dal de temperatuur is bereikt, waarbij de transformatie van

zijplooi en hoofdplooi heeft plaatsgegrepen Bij die temperatuur heefI

het tusschengelegen plooipunl, dat van de 2' 1 '' soort, hel eerste plooi-

punl, ik zal maai- zeggen, losgelaten, en is hel overgeloopen naar

hei 3d ". Nu is hei eerste plooipunl bevrijd van hel heterogeen plooi-

punl en tol top van een hoofdplooi geworden. Maar ook nu is dal

nog niel hel eenige evenwicht. Er is nog driephasendruk en de

hoofdplooi moet nu nou van de zijplooi bevrijd worden 1

)- En ook

de wijze, waarop zij daarvan bevrijd wordt, heeft nog een geschiedenis.

Eigenlijk is zij, ten minste voor het uitwendige, reeds daarvan bevrijd

als hel derde plooipunl op haar zichtbaren omtrek is gekomen. Dan
is zij tenminste naar ilrn schijn geheel beheerscher van het terrein, en

de driephasendruk i> verdwenen. Maar inwendig, dus in het gebied,

dal door wal nu I fdplooi is geworden bedekt is, bestaai nog het

tweetal plooipunten, dal vanaf '/',,,,.„,, als een paar beschouwd moet

worden. Voor dal «lil paar door de innige vereeniging lot dubbel-

plooipunl vernietigd kan worden, moesten zij bidden in hel verborgen

gebied komen, omdal een plooipunl van de 2de soorl nooit builen

') Dal deze transformatie temperatuur noodig i>. en een niet onbelangrijke

beteekenis heeft, is duideiijk. Maai- tui hiertoe heb ik te vergeefs gezocht de be-

scbouwingen i>' vinden, tengevolge waarvan de weg zou zijn aangewezen om ze

mathematisch te bepalen. Wel blijkt uil lig. 5 of fig. - (Verslag XIII pag. 628)

'lal hij deze temperatuur hei punt, waar de binodale lijn, verlengd in liet bedekte

gebied, bijv. AH. de lijn IK ' ontmoet, u|> de spiDodale liju zal moeten liggen

maar ilii in mathematischen vorm te brengen schijnt mij ondoenlijk.
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zoodanig gebied kan optreden. En eindelijk bij de temperatuur van

/'., is hel plooipunt, dat diclit bij den top van = O ligt, geheel
il.r"

alleen beheerscher van het terrein. .Misschien is reeds nu of spoedig

daarna de geheele figuur van
,
— O tol een enkel puni samen-

il.r"

getrokken en daarna verdwenen, en gedraagt zich alles verder, alsof

er nooit driephasendruk geweest was.

Deze beschrijving pasl geheel op het stelsel ether-water, maar

moet in andere gevallen gewijzigd worden. Zoo zal in gevallen,

waarin zoowel /',,/, als /',,, boven 7'/,, liggen, de temperatuur waarbij

=0 builen =0 te voorschijn konil. boven //, liggen, en dus
,iy dv

ook dichter bij de temperatuur, waarbij zij verdwijnt. Maat' overigens

behoefl er geen wijziging in de hierboven gegeven beschrijving Ie

worden aangebracht, dan die daaruit vanzelf voortvloeien.

Vóór ik hiervan afstap, wil ik nog een opmerking maken. Wij

zijn bij deze beschrijving steeds uitgegaan van de gedachte, dal een

plooipunt van de -
1

' 1
' soorl behoort bij een van de I''

1

' soorl om
daarmede een paar te vormen. Verlaal zulk een plooipnnl hel daar-

mede heterogene, dan kan dal slechts gebeuren als er een ander

van de D"' soort in het veld aanwezig is. waarmede hel tol een

paar vereenigd kan worden, en de lemperatunr waarbij dit dan

plaats heelï hebben wij de I ranstormalie-leiiipcratiiur genoemd. En

de noodzakelijkheid van die transformatie hebben wij ook in het

licht willen stellen. Natuurlijk kan een plooipunt van de 1'"' soort

alleen tegenwoordig zijn, maar nimmer een van de 2 C' C soorl. Dezen

regel te volgen zal ons dikwijls in een oogopslag kunnen leeren

welke T,.v of p/l figuren voor den loop der plooipunten mogelijk

zijn of niet. Zoo heb ik voor een T,.x figuur mei een maximum
voorop en een minimum achteraan als mathematische mogelijkheid

genoemd hel geval dal '/'/., kleiner zou zijn dan 7\. Beschouwen

wij dil geval met behulp van den regel hierboven genoemd, dan

zien wij dal dit uit een physisch oogpunl onbestaanbaar moet geachl

worden. Onlwerpl men zulk een figuur, dan blijkt dal dan tusschen

de beide kritische temperaturen sieeds een enkel plooipunt aanwezig

zou zijn, en wel een van de tweede soort. Dn mogelijk te achten

zou tol een ongerijmdheid voeren. Dan zou er driephasendruk zijn,

maar er zou geen top zijn voor de verheffing daarboven of voor de

plooi, die er aan hangt. Zoo moet ook een p,

T

lijn verworpen worden,

waarbij \ • den middelsten tak, u.1. dien der plooipunten van de
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dp dp
'2 ''' soort, de waarde van negatief zou ziin. Als negatief is.

dT
' ''

dT
dp dT

hebben en hel tegengestelde teeken. Al zou dan de '/'..<• figuur

niet te verwerpen zijn, dan toch wel de p,x figuur en omgekeei'd;

Daaruit volgt dan dat waai- de 7V« figuur een maximumwaarde voot

T aangeeft, ook de p,.x figuur een maximum voor // /.al moeten

hebben. Evenzoo voor de waarde van x voor hei minimum.

Ik wil bij deze gelegenheid nog een andere vraag omtrent de

gedaante t\^\' plooipuntslijn bespreken, waarvan de beantwoording'

niet alleen van belang is voor hel besproken geval van ether en

water maai' voor alle gevallen, waarin driephasendruk optreedt. Die

vraag heb ik mij hel eerst voorgelegd naar aanleiding van de p,T-

figuur voor hel stelsel ether-water van de vorige mededeelingen en

wel onder den volgenden vorm: Moet niel in hel punl waar de

p.T kromme voor hel driephasen-evenwichl de p.T «kromme boorde

plooipunten, welke in hel kritisch punl van ether begint, snijdt, een

knik in deze laatstgenoemde kromme worden geteekend?

Als argument voor hel bestaan van zulk een sprong in den loop

i\r[' plooipuntskromme zou, ten minste schijnbaar, kunnen gelden de

overweging, dal hel gedeelte >\<-i plooipuntskromme dal bij hel

kritisch punl van ether begint, nog builen den invloed van den drie-

phasendruk staal, terwijl dat gedeelte dal Innen de lijn van den

driephasendruk ligt moei beschouwd worden als de meetkundige

plaats van de toppunten van de plooien, welke zich boven de drie-

phasenlijn verheffen. .Maar ik maak opmerkzaam, dal dil dan niet

alleen zou gelden als de driephasenlijn de plooipuntslijn snijdt, maar
nuk aN zij ecu punl mei de plooipuntslijn gemeen heeft, en er in

eindigt of begint, en dus de vraag niel alleen beteekenis zou hebben

voor ons geval, maar overal waai' een driephasenlijn getrokken moet
winden, die de twee realiseerbare lakken der plooipuntslijn ver-

een igt. Dal de plooipuntslijn sterk, en somtijds buitengewoon sterk,

gewijzigd word! door de oorzaken, die ook hel beslaan van drie-

phasendruk lol gevolg hebben, blijkt, als wij op den realiseerbaren

tak lellen, dit' in hel geval dal wij bijzonder in hel oog hebben,

ether-water, de <\^\-t\c tak is die in het kritisch punl van water

eindigt. Deze tak toch begint bij drukkingen, die enorm klein kunnen
zijn. .Maar daaruil volgl volstrekt niel hel bestaan van plotselinge

veranderingen in de richting der plooipuntslijn, die zich dan ook in

de l.i- en /vi'-voorslellingen dezer lijn /.ouden moeien vertoonen.

Natuurlijk is deze plooipuntslijn, ïïu er oorzaken voor den driephasèn-
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druk bestaan, anders dan zij zijn zou zonder liei bestaan dezer oor-

zaken, maar dan over haar geheele beloop. Maar de hoofdkarakters

blijven - - en de wijzigingen, zijn slechts dan van groote beteekenis,

als een realiseerbaar plooipunl onder den invloed komt van een

daarmede heterogeen plooi punt . Zoo is het karakter van de plooi-

puntslijn aan de etherzijde behouden, tot dat een plooipunl van dezen

tak, voor of voorbij hel merkwaardige punt, een paar is gaan vormen met

een plooipunl van de tweede soort en daarentegen is een plooi-

punl van den tak aan de zijde van hel water, toen liet losgemaakt

was van het, lot hiertoe daarmede een paar vormende, heterogeen

piooipunt, hel gewone kenmerk gaan verloonen van een plooipunl

aan de zijde van den component mei de hoogste waarde van 7'/..

Hei kan van nut zijn bij deze gelegenheid den loop na te gaan

..8 a
van den kritiselien druk gelijk -

, . voor hel mengsel, als men het
'1

i Ir

hel karakter van enkele stof toekende. Voor een mengsel met

minimum plooipuntsdruk beginl die meetkundige plaats vooi de

punten van de kromme gevormd door deze punten, in liet kritisch

punt van ether, en blijft dan .zie fig. 48) links van den eersten lak

der piooipunten tol aan het merkwaardige punt. haar valt zij met

dat punt samen, en snijdt zij dezen eersten lak . Al dien tijd is zij

behalve in hel merkwaardige
(

i verborgen door de vloeistof-

damplijn. Als zij door dal punt heen is, blijft zij stijgen lol in hel

kritisch punt van den tweeden component en is een punt dezer meet-

kundige plaats bij gegeven temperatuur verborgen in het tweephasen-

evenwichl dal boven de temperatuur van hel merkwaardige punt aan

de waterzijde bestaat en hierboven besproken is. Zij bezit dus ook

een punt in hel keerpunt dal in de vorige mededeeling herhaaldelijk

is genoemd geworden. Hel is zeker opmerkelijk dal hel eenige punt

der meetkundige plaats pi, = _
.

, dal zich ooil vertoonen kan,

zich ook blijft \erioonen bij het bestaan van driephasendruk. lüj

hoogere temperaturen blijft het verborgen in de dan nog bestaande

evenwichtsftguur, welke verschillend van gedaante is naargelang

lig. 4S of lig. 4!> wordt gevolgd. In hel geval van lig. 4VJ is zij een

gewone tweephasen figuur, maar in hel geval van lig. 48 is zij eersi

nog gedurende een kleiner of grooter te.mperatuurinterval een drie-

phasen evenwichtsfiguur. In hel geval van fig. 49 ligt de transformatie

temperatuur natuurlijk lager dan die van hel merkwaardige punt,

'i Ik heb misschien ook vroeger deze snijding ever hel hoofd gezien en dan

verkeerdelijk /.e ook verder links ondersteld.
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maar in hel geval van fig. 48 is dal niel zeker. Deze Irans-

formatietemperatuur ligt dus wel altijd boven {Tr t) mill maar niel

altijd beneden de genoemde temperatuur; altijd echter op den lak,

die [zie fig. 52) van
(

r

J),i),„;„ naar hel punl /',,/ loopt, hetzij beneden

hel punt s\ of iels daarboven.

Tol recht gebruik van de T,v en de »7T
-figuur der plooipunten

en de ligging van de plooipunten ten opzichte van de driephasen-

spanning is misschien de volgende opmerking niet geheel overbodig.

Nemen wij in de /?,7'-figuur een punl van de driephasenkromme,

dan is dom- dal punl de waarde van 7' en de daarbij behoorende p
der driephasenspanning bepaald, zoodat wij bij deze waarde van 7

boven een lijn, waarop de waarde x zal afgemeten worden, een

rechte lijn kunnen trekken ter hoogte van den driephasendruk. De

drie waarden van ,v, die bij deze 7' en bij dezen druk aanwezig

zijn, worden dan afgelezen in de /',.r-kroinine. Is de gasphase voor-

aan, zooals in fig. 48 hei geval is, als hel gekozen punt van de drie-

phasenspanning tusschen .1 en II ligt, dan heeft men twee verhef-

fingen boven den driephasendruk, die natuurlijk naast elkander liggen.

De hoogte dezer verheffingen wordt dan aanue<;even door de />,'/'-

kromme, door daarin al' Ie lezen hot/ hoog bij de gekozen waarde

van 7' de eerste en de derde tak den plooipuntsdriik aangeven. Kr

bestaat in dal geval geen plooi welke aan de driephasenlijn hangt.

De basis van de eerste verhefjfing heeft een breedte gelijk aan den

afstand van .i\ en ,i\ en die van de tweede verheffing gelijk aan

den afstand van ,r, en .r.,, welke in de 7',«-figuur bij 7' aangegeven

worden Is de gasphase tusselien in, wal in fig. 48 hei geval is voor

punten links van .1. en in fig. 52 voor punten beneden s.„ dan is

er een verheffing boxen de lijn der driephasenspanning, waarvan

de basis een breedte heeft gelijk aan x
s

,r.,, wal dan dé geheele

br Ite is. waarover driephasenspanning aanwezig is. .Maar daaren-

boven is er een plooi, welke naar beneden hangl over een breedte

x
1

!-.,. De toppunten dezer plooien worden weder bepaald door de

/>. /'-kromme. Had men hel punl .1 zelf gekozen, dan was .f, —x
l
=0,

en heeft men hel besproken keerpunt. Had men een punl gekozen

ui de driephasenspanningslijn tl^-r /'./'-kromme, dal bij een tempera-

tuur behoort kleiner dan (
'/',,/ )„„„ . dan is er slechts een verheffing,

en voor hel plooipunl van de plooi welke hangl komt dan in de

plaats een punt van de dampspanningslijn van ether, welke men in

fig. 4S bijgevoegd moei denken.

op dezelfde wijze kan men natuurlijk ook te werk gaan in de

gevallen, voorgesteld door fig. 4!>. fig. 50 en lig. 51, waarbij men
nog zou kunnen voegen een figuur, voorstellende hel eindigen van
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tien driephasendruk boven hel merkwaardige punt. < M' ;\l deze ge-

vallen /.uilen voorkomen is vooraf niet te beslissen. Maar hel geval

voorgesteld door fig. 4H is liet minst eenvoudig en wel in zoo hooge

mate. dal mij hel voorkomen daarvan steeds meer en meer onwaar-

schijnlijk schijnt.

Ter bepaling van de temperatuur van hel punl /'„/. van fig. 52

hebben wij de 'd vergelijkingen :

dv !,

,

\ dW Jri- ydx' ),./ \<lr
:

J,r \
</>' /, /• \dodx 1 1

De laatste dezer 3 vergelijkingen onderstelt, dat de driephasendruk

,l'iï
. /dp\

begint zoodra de kromme =0 zich bmten
)
= " vertoont,

dx 2 \dr I ,-/

en drukt uil dal deze twee krommen elkander aanraken. Men ver-

gelijke mei lig. 8 van Bijdrage II. waarin echter water als eerste

component i> gekozen. De aanraking der heide krommen geschiedt

.
d'p «Pp

. .

dan in een punt. waarin positie! en negatie! is, terwijl
Ir" ,/ril.r

positiel en negatie! is'. Daar de laatstgenoemde grootheid
dx* dvd.v>

dy d'-p

gelijk is aan - is zelve positiel. \ oerl men in deze luneiieu

MUI fdp\
de waarde van in, zoo als deze volei uit =0, dan vindt

(v-b) \d*M
men de volgende 4 voorwaarden voor hel punt /'„/,:

1 3

,>
v —h v

l/l) il il

d.e 1 dx

r /,"" 2 Ö

II,

en

,l.r I 1— 2.«

(„^'^/(l-.ï)'

db

dx ) I dra

v(v 6) Aa-da?

Maar ofschoon hel niel moeielijk is twee vergelijkingen ter bepaling

van de waarde van v en x van hel punl i'„; af te leiden*, staal de

ingewikkeldheid van een dezer vergelijkingen de bepaling dezer
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twee grootheden zelve in den weg. Wel zien wij dat naarmate

= b. - — b, grooter is aan de 4 voorwaarden ie gemakkelijker zal
,

'1 1 o Ou
dx

worden voldaan '

. De twee vergelijkingen ter bepaling van v en x, zijn

X (I .r) ' [ir. I

~~
2a dx"

'

db\ 3 /db\*

en

1 2.e te b)"-Sb v \d.r I \dx ) 1 da
6 - = 2 -- +

.,-(1 -.rf e' » r
a

r" <« rf.?;

'"

)

dx ) 1 ./'.i 1 da 1 -/-'a

+ - '

d a d.c' " '/.' a '/.''

liet kan natuurlijk niet in <le bedoeling liggen, de stelsels van

waarden voor r en cc, die aan deze vergelijkingen voldoen, nauw-

keurig te bepalen, daar toch onze gêheele oplossing slechts als een

benadering raag beschouwd worden. Maar de volgende weg zou

ingeslagen kunnen worden < uu in de eerste plaats de waarde van

v—b
als functie van .r ten minste approximatiel aan te geven.

v

,'v—&v
Stelt men = '/., dan is volpens de eerste der bovenstaande

vergehjkmgen

db

Z \dx ) I d*a

x{\—x) '

r'
1 2a da'

en volgens de tweede vergelijking is:

db fdb\- f dl,

dx
\ .

\dx) 2 d'a
} __ \,l,rj 2 da 1 da 1 d"-a 1— 2.« fv-b\ 3b-v

V
j

« a dx'\ '
r'- a dr ~ u dxa dx* .<*( ./•)'

db

dx
Substitueert men voor ' de waarde voor deze grootheid, zooals

die int de eerste vergelijking volgt, dan verkrijgt mei

M Dii laatste gedeelte is gedeeltelijk reeds in Bijdrage II behandeld, maar de

conchtsiën daar getrokken berusten op onvolkomen gronden. Dal lang voor 'I) van

water de niet-inengbaarheid 1 Il opgehouden, is daar niet genoeg uiteengehouden

met het bestaan van niet-mengbaarheid bij '/'/ voor ether.



( 952 )

db da

dx 11 d'a (
rh \ G j_ .,

•>•'
|

r h \'
'

l "-''' /''' ''X
'

db~v

r \
„,/,,-•- ~\ r Jx(l-x)\

'
a

'

v I H\--r)~ .r*(l-.eï\ v ) V

ln aanmerking nemende, dal x niel /.eer veel van | zal verschillen,

blijkt uil «Ion laatsten vorm dal

1 d'x f'-—l>Y 6

a </,/••' ^ r y ,i-(\ — ar)

zal /.ijii. en do8r hel gelijkstellen van uil de twee vergelij-
v

kingen vindl men :

r
12 rfa 1 I

•-.' 36—w| 5

ja dar .»•(!-./•) ,,•'-'( l—.,f r | 1 d'ar Z

|
tl/ 1 d'a: j ' ~ 2o Air' ar| 1 -.?)

'

Ml .,) ö aVJ

Bvengl men den teller van hel l

s "
lid als noemer in liel 2 t1° lid,

dan is liel lste lid voor te stellen als een kromme, die wij alleen

ar(l— ar)] d'x
behoeven te voleen bij waarden van Z grooter dan ,

— .

b a dx-

Deze kromme begin! oneindig hoog bij deze waarde en loopt asjmp-

totisch naar Z-=- oc. Het tweede lid is eveneens als een kromme

voor te stellen, die bij Z= oneindig hoog begint en de Z as

Z I d'x
sniidl bij = -

: dus bij een waarde, welke 3 maal grooter
•'

'' x l—ar) 2ar (/,*'
J

is dan de abscis van de waarde, waarbij de I

1 "' kromme oneindig

hoog liet. Er buiken dus twee waarden voor
(

1 of Z\& voldoen

.'(1 — •')! d'x
l)e eerste, welke wij willen kennen, is iets grooter dan

b <i tl.

f

-/-'«f

en de tweede, welke behoorl bij '\ci> stand, waarin = (• de lijn

dx 2

dp — uitwendig raakt, is iels kleiner dan 3 maal deze waarde. In
dv

'/••'li-

llen reëel zal - = daar wel weinie van een mini verschillen,
dar'

'

Natuurlijk zou, als men aldus r en ./ kan uitdrukken, nog een der

vergelijkingen gebezigd moeten worden om x te bepalen.

liij de onderstelling dal x weinig van \ verschil! vinden wij ongeveer

I

V~ bX= 8 a
i
+«,—-«!,

b / 24a
1
+a

1
+2a

1]
;"
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o-b
])e waarde van hangl düs in hooge mate af van de waarde

o

win 2fï ls . Mei 2rt 12 = a
l
-\- ft„ zouden wij zelfs v—b = vinden en

v—b ,
/l

dns ook 7' = O. iVIel n 12 = zouden wij - vinden. Met

a,H " ..
'•—

/' 1 •

", .
= " /.(uiden wij = en T= 7'/ vinden

4 v 3 2

fv-b\
Hel tweede snijpunt der krommen, Ier bepaling van heeft

geen beteekenis ter bepaling van hel punt /'„,. ook niet ter bepaling

van hel punl /'./: maar ZOU kunnen dienen om de temperatuur,

tenminste bij benadering te kennen, waarboven de tak der plooipunts-

lijn, welke bij den tweeden component behoort, een normaal verloop

/.al aannemen,

De twee krommen, welke dienen om de waarde van Z te bepalen,

behoeven elkander niet noodwendig te snijden. Zoo kunnen bijv. de twee

snijpunten samenvallen, of de krommen kunnen geheel buiten elkander

blijven. Als de twee krommen elkander raken of in liet geheel niet

snijden, beteekent dit, dal de plooipuntslijn over haar geheel beloop

een gewoon karakter heeft en er van driephasendruk geen sprake

zal zijn. Naarmate de twee snijpunten verder uiteenliggen, is het

temperatuurinteival voor den driephasendruk aanzienlijker. Omge-
keerd is er dus ook een /.eer beperkt temperatnurinterval voor zulk

een druk mogelijk of kan dit geheel weggevallen zijn.

Men zou de voorwaarde voor liet al of niet voorkomen van drie-

phasendruk ook meer rechtstreeks op de volgende wijze kunnen

d".v

uitdrukken. Ligt hel punt, waarin de kromme - = tot een enkel
<l.r~

dp
punt is samengetrokken, buiten = 0, dan is er driephasendruk:

de

dp
Hei hei binnen = 0, dan is er geen driephasendruk. liet over-

dv
'

dp
gangsgeval eischl dal dil punt juist op o ligt.

ilc

In Bijdrage III is bij o-ea:even waarde van berekend de

'/''•

waarde van ,i', v en / voor hel nunl waarin o is samen-

MRT -la

getrokken. Is uu = 0, dan /.ouden wij de voorwaarde
[p—by o'

'
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voor liel grensgeval hebben. Maar de waarden van T, x en v komen

dp
in zoo ineewikkelden vorm voor, dal de substitutie in - = O niel

dv

lul overzichtelijke resultaten leidt.

|)c weg om de betrekking te vinden, welke lusschen de groot-

heden />,, /',. </,, a, en au beslaan moet, zou dan deze zijn, dal

men na eliminatie van I', wal gemakkelijk geschieden kan, ook de

grootheid i' elimineerl uil een '.\ ,u machtsvergelijking in v en twee

2' lr machtsvergelijkingen in r. Dan heef) men 2 betrekkingen in x

en de constanten die de kwaliteiten der stof bepalen. Ten slotte x

elimineerende, heefl men de betrekking lusschen de constanten der

stof, die hel kriterium voor volkomen mengbaarheid bevat.

Mei de notatie van Bijdrage lil kan men de voorwaarde voor

hel al of niel ontmengen, ten minste in de besproken gevallen, aldus

schrijven :

". 1 "-1
-
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geschiedt dat verdwijnen eerst boven de kritische temperatuur van

den component met laagste waarde van T^ dan houdt, de driephasen-

druk ook aan tol boven deze temperatuur. De snijding van - =0
</,<

en = blijkt dus altijd, als driephasendruk voorkomt, de oorzaak

te zijn.

Natuurkunde, - De Heer J. D. van dek Waals biedt eene mede-

deeling aan van den Heer Dr. M. Laue te München : „Ueber

den Begrij} der Energieströmung."

(Mede aangeboden door den Heer P. Zeeman.)

Das Gesetz von der Tragheid der Energie, weiehes in vollster

Allgemeinheii die Bewegungsgrösse pro Volumeneinheit 3 mit der

Dichte der Energieströmung 2 in die Beziehung

©

setzt, hat auf's nette den seinerzeit im Anschluss an den Povnting-

schen Salz lebhaft erörterten Begrüf der Energieströmung actuell

gemacht. Ueber die Urarechnung der Stromdichte 2 hat der Verfasser

die Regel angegeben, dass es in jedein Gebiete der Physik einen

Spannungtensor p giebt, vvelcher zusammen mit den drei Komponen-
i

ten des Raumvektors - © und der negativ genommenen Energiedichte
c

II' die Komponenten eines isymmetrischen Welttensors 7' bildet, d. h.

es soll

'il =pjk wenn j,k=:x,y, 1

i

Tn —- © weun / = ,,-. w,

c

Tu-— W
sein, (/=/>/:. In der Elektrodynamik giebt der Tensor /> die Max-

WELL'sehen Spannungen an, in der Mechanik steht er in enger Ver-

bindung mit elastischen Spannungen.

Nun ist der Begriff der Energieströmung in Analogie zu dem
Begriff des Flüssigkeitstromes gebildet. Bezeiehnet man mit q die

Dich'e der Flüssigkeit, mit <] ihre Geschwindigkeit, so ist bekannt-

lich die Stromdichte gleich o]. Van der Waals Jr. iibertragl in

62
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einer kürzlich erschienenen Veröffentlichung l

) diese Beziehung auf

die Energieströmung und gelangt so zum Begriff einer Geschwindig-

keii der Energiewanderung, welche mit der Energieströmung 2 und

der Energiedichte W in dein Zusammenhang

»= - (1)

steht. 1 1 1 ui erseheinl diese Geschwindigkeit sogar als der anschaulichere

Begriff, aus welchem dov Begriff der Energieströmung erst abzulei-

ten ist. L'nd er bezweifelt in der Schlussbemerkung seiner Arbeit 2

),

dass aus den Transformationsformeln für die Energiedichte W und

die Geseliwindi^keit a> die oben angegebene Regel für die Umreehnung

des Stromdichte <3 folgt. Er nimmt dabei, wenn ich ihn recht ver-

sti-lu>. an, dass für il? wie für die Geschwindigkeit eines materiellen

Punktes das Einsteinsche Additionstheorem gilt.

Dem ist in der Tat nuu nicht so. Denn geht man von der Ten-

sorformation für 3 und II' aus, so findet man für die Transforma-

tion von ir ein ganz anderes Gesetz. Die Frage ist, ob man hieraus

einen Einwand gegen jene Tensortransformalion ableilen kann.

Mir scheint dies nicht der Fa 1 1 zu sein. Die Forderung, dass das

Additionstheorem gilt, setzt voraus, dass man wie bei der Materie

auch bei der Energie die Teilchen, aus denen sie sich zusammensetzt,

individuell unterscheiden kann. Nur unter dieser Voraussetzung kann

man die Halmen eines Teilchens in zwei verschiedenen Bezugs-

systemen mil einander vergleichen', was dann zum Einsteinschen

Additionstheorem führt. Nun ist aber diese Annahme sieher nicht

zutreffend, vielmehr zeigt gerade die Tensortransformation für W,

namlich die Beziehung

ir + ^y.^+^4 3 ''

ir —
1 — |3

2

dass im gestrichenen System gelegentlich auch dann Energie vor-

handen sein kann wenn es im ungestrichenen keine Energie der

gleichen Art giebt.

Für das electromagnetische Feld im leeren Raum ist dieser Fall

freilich nicht möglich. Wohl aber kann er bei der elastischen

Energie eines allseilig gleichmassig gespannten Körper eintreten.

i) Van der Waals ,Iu. IVoc. Amsterdam. 1911. 239.

-i Van her Waals Jr. pag. 258 letzter Absatz. Die Anmerkung auf dieser

Seite muss wolil auf einem Versehen beruhen, denn ich habe in Formel XXV11I

ausdrücklich die Uivcrgenz der Summe aller Welttensoren gleich nul gesetzt wie Herr

Van der Waals es wünscht.



( 957 )

Kulit dieser namlich iui gestrichenen System, so ist

g = 0, p'«<0, W">0
und f'alls der Körper wenig dehnbar ist

P'**\»W.
Fiir den nicht so sein- grossen Wert

ir

der Translationgeschwindigkeit der Systeme gegen einander Iritt

dann die Folgerung W=0 in Kraft. Wachst v über diesen Werl

hinaas, so wird II' sogar negativ. In einem solchen Falie kann man

doch sicherlich nicht die Bewegungen eines Energietëilchens in beiden

.Systemen mit einander vergleichen.

Vielleichl erhebt sich aber gegen diese Betrachtung das Bedenken,

dass in der letzten Gleichnng gerade jene Tensortranst'ormation be-

nutzt ist, deren Berechtigung dargetan werden soll. Ein Beispiel

moge darnin angeführt werden, welches unabhangig von jeder

speziellen Theorie zeigt, dass die Energiegeschwindigkeit nicht wie

die eines materiellen Punktes umgerechnet werden kann. Wir be-

trachten drei gleichförmig gegeneinander bewegte Systeme, K°,K+,K~ ,

die beiden letzteren sollen die Geschwindigkeit ± ü gegen K° haben.

In K° rnhe ein Körper. welcher einem allseitig gleicben Zug (nega-

tiven Druck) nnterworfen ist. Er liat im System A"+ die Geschwin-

digkeit - i\ in A— die Geschwindigkeit |- e. Ebenso ruht in

K° die ihm durch die Spannung mitgeteilte elastische Energie,

wahrend sie in den beiden anderen Systemen strömt.

Diese Strómmung setzt sich additiv zusammen aus dem Konvektions-

strom der mit der Materie mitget'ührten Energie und dem durch

die Spannung hervorgerufensn Leitungsstrom. Nur der erstere stiinmt

mit der Geschwindigkeit des Körpers in der Richtung überein, der

letztere ist ihr hingegen entgegengesetzt. Denken wir uns nun

den Körper wie oben sehr wenig dehnbar, so ist die Energiedichte

W° bezogen aut' K°, klein gegen p, x . In diesem Pall wird der Lei-

tungsstrom den Konvektionsstrom weit überwiegen, es wird also die

Energiegeschwindigkeil bezogen aut' K+ die Richtung von -f-
o,

bezogen auf Kr die Richtung von - o haben; gerade umgekehrl

wie die Geschwindigkeit eines in A'° ruhenden Punktes. Nun will ja

freilich van dek Waals .ik. diesen wohl auch von ihm bemerkten

Schwierigkeilcii dadurch entgehen, dass er lïir eine und dieselbe

Man setze in den Gleich. 102 meines Buohes „der Relativitatsprincip" (Braunsch-

weig 1911) ^g = \~ W.

62*
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Energiearl den Energiestrom in mehrere nach Richtung und Grosse

verschiedene Anteile zerlegt. Ob dieser Wei;- zum Ziele fülirt, scheint

mir vorderhand noch zweifelhaft.

[si der Begriff der Energiegeschwindigkeif welehe man durch die

Beziehung I ja stets definiëren und berechnen kann, überhaupt

zweckmassig? In gewissen Fallen zweifellos. Z.B. hat O. Reynolds ')

-ii die Gruppengeschwindigkeit für Wasserwellen, der Verfasser 5

)

dieser Zeilen und noch weit allgemeiner M. Abraham ') für Licht-

wellen nach der Elektronentheorie berechnet. In beiden Fallen kann

man sich eine eeschlossene Flache mit der Geschwindigkeit lü beweet

denken, durch welehe keine Energie hindurch tritt
; da von Absorp-

tion abgesehen werden kann. umschliesst sie so immer das gleiche

Quantum van mechanischer bzw. electromagnetischer Energie. Aber

diese Flache hat ihre Bedeutung immer Jiur für ein Bezugsystem. In

einem anderen strömt ini allgemeinen doch wieder Energie durch sie

hindurch Ein Beispiel dafür is< die Begrenzung des im vorletzten

Absalz erwahnten, in K° ruhenden Körpers. In K° fliesst durch sie

kein Energiestrom, wohl aber in K+ und K~). Und diese Vorstel-

lung versagl ganzlich sowie Absorption eintritt, weil auch innerhalb

einer derartigen Flache die Energie allmahlich unter jede Grenze

sinken würde.Eine grössere Bedeutung scheint mir dalier dem Begriff

der Ener^ieuvsL'hwiiulin-keit nicht zuzukommen.

München. Institut für theoretische Physik.

Natuurkunde. • - De Heer van dek Waals biedt een mededeeling

aan van den Heer .1. D. van der Waals Jr. „Over het begrip

Energiestrooming"

.

(Mede aangeboden door den Heer P. Zeeman).

De lieer M. Laue brengt in de voorgaande mededeeling eenige

bezwaren in het midden tegen de wijze, waarop ik bij mijn beschou-

wingen ' van liet begrip Energiestrooming gebruik maak. Hij was

/.(in Vriendelijk mij zijn opmerkingen in manuscript toe te zenden,

zoodat ik ze reeds nu kan beantwoorden. Laue meent, dat men de

energiestrooming niet mag opvatten als het product van twee facto-

ren: de dichtheid en de snelheid der energie; en vooral, dat men

{
) O. Reynolds: Nature 6 p. 343, 1877 : H. Lamb : Hydroclynamik, p. 410. Leipzig

u Berlin 1
(JÜ7.

-) M. Laue: Ann. d. Phys. 18. 523, 1905.

, M. Abraham. Rendiconti R. Inst, Lomb. dixe lelt. (3) 44, GS. 1311.

»i Deze Verslagen XX p. 34 -J-
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een dergelijke snelheid bij een LoRENTZ-transformatie niet op de

gewone wijze der snelheden mag transformeeren.

Als bewijs hiervoor merkt hij op, dat de elastische energie van

een bewegend lichaam nul of negatief
1

) kan worden zonder, dal de

overeenkomstige energiestroom nul wordt of van teeken omkeert.

Dit is echter geen bezwaar, wanneer men do scheiding van den ener-

giestroom in verschillende stroomen toelaat, zooals ik in §5 l.c. heb

uitgevoerd. En het feit, dat er energie van het eene punt van hel

lichaam naar het andere wordt overgebracht, maakt de voorstelling

van energie, die met andere snelheid dan het lichaam beweegt toch

wel zeer plausibel.

In hoofdzaak echter komt het mij voor, dat de meening van 1. \i i,

zich baseert op hel feit, dat wij geen experimenteele aanknoopings-

punlen hebben voor hel toeschrijven van een bepaalde snelheid aan

de energie en voor het splitsen van den energiestroom op bepaalde

wijze in componenten met verschillende snelheden. En nu is zijn

overtuiging, indien ik hem wel begrijp, dat wij niet gerechtigd zijn

dergelijke onderstellingen in te voeren, die slechts op logische en

niet op experimenteele overwegingen berusten. Zoo meent hij, dat

wij aan de energie geen bepaalde snelheid mogen toekennen, omdat

wij geen energiehoeveelheid kunnen individualiseeren en daarom de

snelheid, waarmee de energie zich beweegt, experimenteel niet kunnen

nagaan.

In verband hiermee zou ik erop willen wijzen, dal wij bij een

electrischeu stroom in een draad evenmin in staat zijn de afzonder-

lijke hoeveelheden electriciteit Ie individualiseeren, en wij ook geen

enkel experimenteel gegeven hebben aangaande de snelheid van den

stroom. Toch zijn er wel degelijk pogingen gedaan om voor de

dichtheid en de snelheid der lading waarden te vinden. En al zijn

de opgegeven waarden bij onze gebrekkige kennis der electronen-

beweging in metalen nog niet zeer vertrouwenwekkend, toch meen

ik, dal in principe geen bezwaar legen die pogingen bestaat. Wij

kiezen dan natuurlijk die waarde voor de snelheid, die ons toestaat

de begrippen en de wetten der electriciteitstheorie zoo eenvoudig

L
) Dat dit zou kunnen, lijkt op het eerste gezicht paradoxaal. Dat het toch inder-

daad kan, kan men op de volgende wijze inzien. Wij denken ons een stilstaand

lichaam. Nu brengen wij gelijke doch tegengestelde krachten in de uiteinden aan,

die het uitrekken en daarbij positieven arbeid verrichten. Vervolgens brengen wij

het lichaam in beweging. Bij de contractie, die daarvan het gevolg is. verrichten

de uitwendige krachten een negatieven arbeid. Wam r deze gelijk aan. ofgrooter

dan de eerst verrichte positieve arbeid is, kan de elastische energie van het lichaam

nul of negatief worden.
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mogelijk te denken en er de meest algemeene geldigheid aan toe te

kennen. Geheel op dezelfde wijze brengt het nauwe verband, dat

tnssehen energie en massa bestaat, mij ertoe om datgene wat voor

den massastroom geldt voor zoover mogelijk ook geldigheid voor

den energiestroom toe te schrijven.

Wanneer echter iemand, die zoo grondig hekend is met de rela-

tiviteitstheorie als Laue, en die zelf aan de ontwikkeling ervan zoo-

veel heeft bijgedragen, kan meenen, dat men geen onderstellingen

mag invoeren, die niet direel voor experimenteele toetsing vatbaar

zijn, en slechts dienen ter vereenvoudiging en consequente doorvoering

der theorie, dan komt het mij wel gewenscht voor eens na te gaan

welk gedeelte der tegenwoordig vrij algemeen aangenomen relativi-

teitstheorie eigenlijk een experimenteele basis heeft, en welke onder-

stellingen daarin uit meer „logische" overwegingen zijn ingevoerd.

Reeds dadelijk zien wij dat het begrip „Energiestroom" de experi-.

menteele basis mist, allhans de stroom, die in bewegende, elastisch

'gespannen lichamen wordt aangenomen en waarvan door Lauf. een

zoo veelvuldig gebruik wordt gemaakt. De waarneming leert slechts,

dat in één punt van het lichaam een kracht aangrijpt, die arbeid

verricht, in een ander punt een kracht die arbeid absorbeert. Men

zon kunnen aannemen, dat in het eene punt energie vernietigd wordt

terwijl in een ander punt een gelijk bedrag energie ontstaat. Van

een energiestroom tusschen die punten leert de waarneming niets.

Slechts onze ..logische" behoefte aan de voorstelling van een continue

beweging der energie doet ons dien stroom aannemen. Ook hierbij

heeft ongetwijfeld de analogie met de beweging van materie in de

ruimte een rol gespeeld. Hel lijkt mij dan slechts een kleine slap

te zijn om die analogie iets verder door te trekken en nn ook

van bepaalde energie-dichtheid en -snelheid van dien stroom Ie

spreken.

Maar, en dit is een belangrijker quaestie, voor de geheele onder-

stelling, dat de natuurwetten covariant voor de LoRENTZ-transformatie

zullen zijn, bestaat geen experimenteele grond. De meest voor de

hand liggende verklaring der proeven van Michei.son, enz. zou wel

zijn, aan te nemen, dat het licht met een snelheid c voortplant ten

opzichte van de lichtbron, maar dat de snelheid ten opzichte van

een waarnemer, die ten opzichte van de bron beweegt, een andere

zou zijn. Dan zou de lichtvoortplanting plaats hebben op de wijze

van uitgezonden deeltjes. Van den aether zou dan geen sprake meer

zijn en dus ook niet van veld vergelijkingen ; als grondslag voor de

electriciteitstheorie zouden wij dan niet de MAWVKi.i.'sehe vergelij-

kingen, maar de uitdrukkingen voor de clectromagnetische poten-
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halen moeten aannemen. W. Ritz ') heeft deze conclusies in eenige

verhandelingen, waaraan te weinig aandacht is geschonken, met groote

consequentie getrokken -).

Op grond waarvan zal men deze natuurlijke en voor de hand

liggende verklaring der proeven niet aannemen ? Het komt mij voor,

dal daar maar één grond voor kan zijn, namelijk deze, dat men

aan het bestaan van (\en aether gelooft en dus aanneemt, dat het

licht, een trilling in dat medium zijnde, zich in het ledig met een

constante snelheid c ten opzichte run dat medium voortplant. Dan

moet er dus één coördinatenstelsel zijn, ten opzichte waarvan het

licht zich steeds met dezelfde snelheid voortplant volgens de theorie

van Ritz is dat niet het geval). Maar dan eischen do proeven van

Michelson, etc, dat wij bij andere coördinaten-stelsels zoodanige

variabelen als lengte- en tijdmaat gebruiken, dat men voor de uit die

variabelen afgeleide snelheid van het licht eveneens e vindt.

Zoo berust de keus tnssohen de relativiteits-theorie van Lorentz

(d. w. z. covarianlie der natuurwetten voor de LoiiENTZ-transformatie)

en die van Ritz') (covariantie voor de GAi,Lii.Ei-transformatie mijns

i) W, Ritz. Ann. de Ghim. et de Phys. 8sta Serie 13, p. 145, Anno 1908.

W. Ritz. Arch. des Sc. Phys. et Nat. (Genève) 26, p. 209, Anno 1908.

2
) Ik wil hiermee niet zeggen, dat ik alles wat Ritz in die stukken beweert voor

juist houd. De bewering b.v., dat de theorie van Lorentz met het principe actie

= reactie in strijd zou zijn, is beslist onjuist. Ik meen zelfs aangetoond te hebben,

dat een consequente doorvoering van dat principe vanzelf tot de relativiteitstheorie

van Lorentz leidt, en dat dit misschien mede een argument kan zijn, om aan de

opvatting van Lorentz boven die van Ritz de voorkeur Ie geven.

A
) Slechts deze twee theorieën komen mij voor in aanmerking te komen. Eenige

grond om aan te nemen, eensdeels dat de aether niet bestaat, en anderdeels dat

de snelheid van het licht toch steeds c is ten opzichte van iederen waarnemer,

komt mij voor niet te bestaan; een experimenteele grond is er zeker niet. Toch

is deze opvatting waarschijnlijk wel de meest verbreide. Wiechert (Phys. Zeitschr.

12 p. 689 en T37 Anno 1911) heeft haar met den naam „unbedingtes Felativitats-

princip" bestempeld. Deze uitdrukking schijnt mg echter aanleiding te geven tot

misverstand. Immers men zou kunnen meenen, dat de „bedingte" theorie slechts op

„bedingte" geldigheid aanspraak zou kunnen maken. En er is des te meer gevaar

voor deze interpretatie, omdat volgens de oorspronkelijke verhandeling van Lorentz van

1904 tengevolge van een rekenfout in het bepalen van de transformatieformule voor

de snelheid inderdaad aan de relativiteitshypothese slech s bij benadering voldaan

was. Deze rekenfout is door Poincaré en door Einstein gecorrigeerd. Zij Inrit

echter niets te maken met het verschil van wat Wiechert bedoelt mei de „be

dingte" of de „unbedingte" theorie, die beide pretendeeren dezelfde onbepaalde

geldigheid te bezitten en ook alle vergelijkingen met elkaar gemeen hebben Zij

verschillen sleclits in het al of niet aannemen van het bestaan van den aether en

in de interpretatie van het begrip „tijd". Daar de „unbedingte" theorie aanneemt
(
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inziens op het oogenblik uitsluitend op de logische overweging of men

de verklaring der electrische verschijnselen met of zonder behulp

van het begrip aether meer plausibel vindt.

Gelukkig echter behoeft dit niet altijd zoo te blijven. De beide

theorieën mogen gelijkelijk in staat zijn, de tol nu toe waargenomen

verschijnselen te verklaren, er zijn andere proeven mogelijk, die ons

in slaat kunnen stellen een zekere beslissing te verkrijgen, welke

van beide de juiste is. Een directe meting der lichtsnelheid van

licht afkomstig van bronnen, die hel Doppler-effect vertoonen, kan

hier klaarblijkelijk toe leiden. De twee theorieën geven hier een

verschil van de Isle orde. < M' er andere proeven zijn, die gemakke-

lijker genomen kunnen worden, en die verschillende uitkomsten

zouden leveren volgens de beide theorieën is mij niet bekend.

Natuurkunde. - De Heer Van dek Waals biedl een mededeel ing

aan van den lieer .1. D. van dei; Waals .Ir. „Energie en

massa" II ').

eMiile aangeboden door den Heer P. Zeeman).

IIkiioi.otz -) heeft de voorwaarden nagegaan, die noodig en voldoende

zijn, opdat de bewegingsvergelijkingen van een systeem met behulp

van het principe der kleinste actie kunnen worden afgeleid uil een

kinetische potentiaal, die de eigenschap heeft, dat zij na een „Lorentz-

transforraatie op rust" alleen afhankelijk is van de rustdeformaties.

Onder rustdeformatie wordt daarbij verstaan de deformatie, die

een op rust getransformeerd volumenelement vertoont, vergeleken

bij de gedaante, welke hel heeft, wanneer het in rust verkeert en

niet aan spanningen onderworpen is. Hij vindt daarvoor de volgende

voorwaarden: Ie. de tensor dei' absolute spanningen moet symme-

trisch zijn, d.w.z. pXy= p.yX enz., 2e de energiestroom moet gelijk

zijn aan c
! X ( 'e hoeveelheid van beweging, 3e een stel vergelijkingen

dat een verschil tusschen bewegende en stilstaande stelsels niet is waar te nemen

en dus niet bestaat, en zij dus uitgaat van de stelling „esse est percipi", zou ik

haar liever de sensualistische relativiteitstheorie willen noemen.

]
) Toen ik in Sept. 1911 „Energie en Massa'' I schreef, was het mij niet bekend,

dat raeds vroeger soortgelijke beschouwingen, met gedeeltelijk dezelfde resultaten

gepubliceerd waren door D. F. Gomstock Phil. Mag. 15, p. 1. Anno 1908.

C. N. Lewis. Phil. Mag. 16, p. 705. Anno 1908.

G. N. Lewis and lt. G. Tolman. Proc. Amer. Akad, ol' Arts and Se. 4-1,

p. 711, Anno 1909.

-) G. Herglotz. Ann. d. Pliys. 36, p. 493. Anno 1911.
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(nl. do vergelijkingen (77) p. 508 die in de door mij gebruikte

notatie als volgt luiden:

&x = i\ F -f i?3 Pxx + »ty
/>, v -f t2 p^

|

é, = is f + ü , Pxz 4- i<„

p

y
, 4- i< : Pzz . . . (il

1 1 ilW = F + - v, 3, + - p, v?„ + - %€,
r- c

3
C

ƒ

De vierde vergelijking kan als een definitie van F beschouwd

worden.

Wanneer er aan deze voorwaarden -voldaan is, dan is er aan de

relativiteits-hypothese voldaan. Immers de bewegingsvergelijkingen

worden bij assenstelsels, die met verschillende snelheden bewegen

op dezeltde wijze uit de kinetische potentiaal afgeleid, welke potentiaal

op dezelfde wijze van de rustdeformaties en de snelheden der massa-

punten ten opzichte van de assenstelsels afhangt. Daaruit volgt, dat

zoowel de bewegingsvergelijkingen als de door Herglotz gevonden

voorwaarden covariant zijn voor de LoRENTZ-transformatie en dat

zij dus voor de verschillende stelsels op dezelfde wijze voldaan zijn

;

d. w.z., dal de xf
,y',z' voor het bewegende stelsel volgens dezelfde

wetten van t' afhangen, als x,y,z voor het stilstaande .stelsel van t.

Uit het verloop der processen is dus niet af te leiden of men
met een bewegend of met een stilstaand assenstelsel te doen heeft.

In het bijzonder, — en deze gevolgtrekking, die niet nadrukkelijk

door Herglotz vermeld wordt, lijkt mij wel belangrijk genoeg er

de aandacht op te vestigen, is uil hel vervuld zijn der hier

bedoelde voorwaarden de LoRENTZ-eon tractie af te leiden. Immers

wij zagen, dat wanneer die voorwaarden vervuld zijn, de op een

bepaald punt bestaande rustspanningen (d. w. z. de grootheden p voor

het op rusl getransformeerde volumenelement) alleen van de rust-

deformaties afhangen. Zijn voor een bewegend lichaam de relatieve

(elastische) spanningen gelijk nul, dan zijn ook de rustspanningen

nul en dus ook de rust-deformaties en het lichaam vertoont voor

het op rusl getransformeerde assenstelsel zijn normale gedaante.

Voor het bewegende assenstelsel echter vertoont het dé gedaante

zooals die door de LoRENTZ-con tractie in de bewegingsrichting is

verkort.

Nu zijn de vergelijkingen (I), die Herglotz op de aangegeven

wijze uil het relativiteitspostulaa! heeft afgeleid, identisch met de

vergelijkingen
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©,(1 +F)={W + Pxx)i>

<By = /',:, O \)

wat men inziet door in (1) de bewegingsrichting als a-richting te

kiezen en dus »„ = v>- = te stellen.

Deze vergelijkingen echter had ik l.c. afgeleid zonder van de

relativiteitshypothese uit te gaan, maar mij alleen baseerende op de

onderstelling ??* = , W. Zoo kom ik dus tot de conclusie, dat de klas-
c"'

sieke mechanica, zonder andere wijziging dan dat de massa der

lichamen in 5vereenstemming met deze onderstelling veranderlijk

wordt gedacht, voldoende is om er de geheele relativiteitstheorie

uil af te leiden, en dat men dus, door bel in 1900 door Poincark

uitgesproken denkbeeld, dat de energie massa zou bezitten, conse-

quent uit te werken, tol ecu theorie kan komen, waaruit het nega-

tieve resultaat der proeven van Michelson, etc. was te voorzien.

Sommerfeld 5

) verklaart de relativiteitstheorie voor niet meer actueel.

Indien hij daarmee bedoelt, dat er op dat gebied nog slechts details

te onderzoeken zouden zijn, terwijl de hoofdbegrippen reeds vol-

doende zouden vaststaan, dan komt deze uitspraak mij onjuist voor.

Eerder lijkt mij de stand van hel probleem te vergelijken met den

stand van de planetaire mechanica in de periode, toen wel de wetten

der planetenbeweging n.1. de wetten van Keppler — bekend

waren, maar toen de oorzakelijke verklaring van de geldigheid dezer

wetten uit de principia der mechanica van Newton nog niet geleverd

was. Zoo ook kende men in de relativiteitstheorie tot nu toe wel eenige

wetten - - n.1. de door Lorentz opgestelde wetten voor de contractie

in de bewegingsrichting en de verandering der massa - - maar een

verklaring dezer massa- en gedaanteverandering kende men niet. Ik

meen thans te hebben aangetoond, dat de principia van Newton

]

voor de mechanica, aangevuld met de stelling m = II de verkla-
ar'

ring dezer verandering kunnen geven.

Toch, en hier wil ik met den meesten nadruk op wijzen, is dit niet

anders, dan een eerste stap. Tal van vragen blijven ter beantwoor-

ding over. Hoe moet men bij voorbeeld het optreden van kinetische

energie verklaren, of met andere woorden waarom vermeerdert de

massa van een lichaam, wanneer daarvan de beweging versneld wordt

;

1
) „Energie en massa" I p. 356. Het symbool 'Bxy, «lat daar staat is natuurlijk

een drukfout voor l?
v .

2
)
A Sommerfeld. Phys. Zeitschr. 12 p. 1057. Anno 1911.
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waarom gaat die versnelling' steeds gepaard mei een naar het lichaam

toe gerichten massastroom ?

Een tweede vraag is deze: hoe moeten wij de gedaante der vergelijking

1^ d£x _ dpxx dpX!/ dpxz

e
2

dt d.v dy dz

opvatten? Zij heeft geheel de gedaante eener continuïteitsvergelijking.

Aan dergelijke analogieën in het voorkomen van sommige grootheden

in vergelijkingen is in den laatsten tijd veel (misschien wel te veel)

waarde gehecht. Maar deze vergelijking noopt ons toch de vraag te

stellen of zij soms ook een continuïteitsvergelijking is, en of zij misschien

beteekent, dat het bewegingsmoment zich continue door de ruimte

beweegt ?

Tenslotte, de vraag is dikwijls gesteld, of wij de electriciteitstheo-

rie uit de mechanica moeten afleiden of omgekeerd. Moeten wij hier

geen derde mogelijkheid aan toevoegen, namelijk, dat die beide

moeten worden afgeleid uit een nog meer fundamenteele wet, waardoor

de energiebeweging in de ruimte wordt bepaald? Zoo zou men
komen tot een theorie, die met recht energetiek zou kunnen heeten.

Buitendien zouden de verborgen massa's, die vroeger een rol in

de mechanica hebben gespeeld, weer worden ingevoerd, maar wij

zouden daarbij zooveel verder zijn gekomen, doordat wij nu weten,

dat die verborgen massa's niets anders zijn, dan de in hel medium

zetelende energie.

Biochemie. De heer Holleman biedt namens de heeren J.

Böeseken en H. Waterman eene mededeeling aan: „Over de

werking van eenige koolstofderivaten op de ontwikkeling van

penicillium glaucum en hunne remmende werking in verband

met oplosbaarheid in water en in olie.

(Mede aangeboden door den Heer Beijerinck).

I.

In onze vorige mededeeling 11 hebben wij aangetoond, dal er geen

essentieel onderscheid bestaat tusschen de door ons onderzochte ben-

zolderivaten in hunne werking als remmende zoowel als voedende

stoffen voor den penicillium glaucum.

Wel oefenen de in olie gemakkelijk oplosbare verbindingen reeds

in geringe concentraties een remmende werking uit, terwijl deze

remming bij de in olie betrekkelijk moeielijk oplosbare stoffen eerst

•j Verst. Verg. van 25 Nov. 1911 pag. 559, 567.
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bij hoogere concentraties intrad, maai- al deze stoffen, die in water

vrij gemakkelijk op/ossen, geven ten slotte ontwikkeling, zij liet ook

dal deze bij verbindingen als salicylzuur, benzoëzuur en de toluvl-

zuren alleen bij zeer lage concentraties plaats vindt, waarbij een

flinke vegetatie buitengesloten is, wegens de geringe totale hoeveelheid

aan koolstot'houdend voedsel.

Alen kan in ieder geval als zeker aannemen, dat al deze stoffen

in staal zijn den penicillium aan koolstot'houdend materiaal te helpen,

wanneer wij ei- slerhts voor zorg dragen (door de keuze van een

passende concentratie) dat hel organisme zich er niet mede kan

overladen.

Til het door ons voortgezette onderzoek is ons gebleken, dat de

penicillium niet kieskeurig is, maar dal hij in slaat is, zich in oplos-

singen van bijna alle koolstof-derivaten Ie ontwikkelen.

Zelfs chloroform, mierenzuur, methylalkohol en tetrachloorkoolstof

als uitsluitend koolstofhoudend voedsel geven groei en kunnen dus

hei materiaal leveren, waaruit de penicillium zijn, toch ongetwijfeld

vrij gecompliceerd, samenstel van organische verbindingen opbouwt.

Alleen enkele afgeleiden der hoogste oxydatie-trap van de koolstof,

zooals koolzuur en ureum kunnen geen dienst doen.

Een en ander moge blijken uit de nu volgende tabel I. Wat de

methode van onderzoek betreft, verwijzen wij naar de eerste mede-

deeling.

Overzien wij deze proefnemingen, die uil een veel grooter aantal

willekeurig in deze tabel verzameld zijn, dan zien wij in de eerste

plaats, dal verreweg het grootste aantal, uil de meest verschillende

groepen van organische verbindingen gekozen, den groei kunnen

bevorderen.

Behalve het koolzuur zelf, zijn het alleen formaldehyde, pyreen

ureum en de beide naphtolen, die geen ontwikkeling geven.

Wat het formaldehyde betreft, zullen wij het onderzoek nog over

geringeren concentraties uitstrekken; het ureum is zeer nauw aan het

koolzuur verwant, en de beide naphtolen hebben een bijzonder

gunstigen verdeelingsfactor olie: water, terwijl zij nog zeer merkbaar

in water i>i>lt>slntnr zijn (z. o.).

In de tweede plaats treft ons, dat er eenige verbindingen zijn, zooals

palmitinezuur, stearinezuur, benzol, naphtaline, cetylalkohol en olijfolie,

welker verdeelingsfactor olijfolie : water ongetwijfeld veel grooter is

dan van salieylzuur en benzoëzuur, en die blijkbaar toch de ontwik-

keling van den schimmel kunnen bevorderen.

Deze stoffen onderscheiden zich echter van de genoemde sterk
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TABEL I. Ontwikkeling van den penic. gl. op verschillende koolstofverbindingen. Anorg. voed-
sel bestaat uit '/20% kaliumphosphaat,
wanneer geen andere opgave = 21°—22°

Hoev. opl. = 50 ccm.

ii o NH 4CI en r
2'i7n magriesiumsnlfaat; /,

Verbinding
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remmende stoffen waaronder de naphtolen ook moeten gerekend

worden), door hun uiterst geringe oplosbaarheid in watt r.

Om de beteekenis van het snel in water oplossen van de stoffen

in verband mei hunne voedende of remmende werking in het licht

te stellen, zijn wij genoodzaakt iels nader in te gaan op de hoedanig-

heid van den protoplasmawand, welke die stoffen moeten passeeren

om in het organisme te worden opgenomen. Hierbij worde voorop-

gesteld, dat een te groote concentratie van welke stof ook, in het

protoplasma een remming zal bewerken. Zonder nu in nadere be-

schouwingen te treden over de mogelijke structuur van don proto-

plasmawand, kunnen wij er wel van overtuigd zijn, dat hij niet op

één lijn gesteld mag worden mei een olie-laag /.onder meer.

Zoolang hij deel uitmaakt van het levend organisme, moet hij

steeds gedacht worden als een wand. begrensd door een waterige

vloeistof, en dus als een huid, die in zekeren zin beschermd is door

een laag water.

Hadden wij met een onmiddellijk toegankelijke olielaag te doen,

dan zouden alle in olie gemakkelijk oplosbare stoffen, ook en vooral

degene, die in water onoplosbaar zijn, er in doordringen en hunne

remmende werking moeten uitoefenen.

Aan don anderen kant zouden in olie onoplosbare stoffen er niet in kunnen komen

en dus niet als voedsel kunnen dienen. 1 » ï t punt, dat samen kan hangen met

de verschillen, die er tusschen lecithine-cholesterine mengsels en echte oliën

bestaan, laten wij voorloopig rusten.

Dit nu is kennelijk onjuist, de in water zeer moeilijk oplosbare

hoogere vetzuren, naphtaline, cetylalcohol en de olijfolie zelve, die in

olie vrij of zeer gemakkelijk oplossen, werken in het geheel niet

remmend op den groei van den penieilliuin en vormen op den duur

een over 't geheel genomen vrij goed organisch voedsel.

Dit gedrag is nu zeer goed Ie verklaren, wanneer wij zooals boven

aangegeven is, veronderstellen, dat alle sloffen, vóór zij aan den

protoplasmawand aankomen, een walerlaag moeien passeeren; dein

water zeer moeilijk oplosbare stoffen zullen dit slechts uiterst langzaam

kunnen verrichten en de concentratie van deze stollen in het proto-

plasma zal dus slechts zeer langzaam kunnen stijgen. Kan het

organisme deze stoffen verwerken, wanneer de concentratie in het

protoplasma gering is, en daartoe blijkt de penicillium in zeer ruime

mate in staat, dan zullen zij als koolstofhoudend voedsel kunnen

fungeeren.
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Den in water gemakkelijk, in lecithine enz. zeer moeilijk oplosbaren stoffen,

zooals vermoedelijk barnsteenzuur, glutaarzuur, enz. zal natuurlijk door deze laatste

eigenschap belet worden het organisme snel te overladen. Worden dezen gemak-

kelijk geassimileerd, dan zullen zij een goed koolstofhoudend voedsel vormen.

Niet uitsluitend de groote verdeelingsfactor lipoid: water stempelt

een stof' als narcoticum; maar zij moet daartoe snel in het organisme

door kunnen dringen en daarvoor is, naast een snelle en gemakke-

lijke opname in den eigenlijken protoplasmawand, een merkbare

oplosbaarheid in water noodzakelijk ').

Uit dit en liet vorige onderzoek volgt, dat men van een wille-

keurige organische stof zonder bijzonder geprononceerde basische of

zure eigenschappen, kan voorspellen ") of zij een sterk remmende
werking' op den groei van lagere organismen zal uitoefenen. Zij

moet daartoe o. a. : a. eenigszins in water oplosbaar zijn; b. belangrijk

meer in olie, dan in water oplossen 2
).

II.

Ten einde het verkregen resultaat en de daaruit, getrokken be-

sluiten door een grooter aantal experimenteele gegevens te bevestigen

hebben wij onze onderzoekingen uitgestrekt over een groot aantal

verzadigde vetzuren, met normale koolstofketen.

Deze bieden het groote voordeel, dat wij in deze reeks van licha-

men over een materiaal beschikken, waarvan, onder handhaving van

analoge chemische eigenschappen, de phvsische, zoover het de oplos-

baarheid in water en olie betreft, van term tot term een geleidelijke

wijziging ondergaan.

De praeparaten , die wij gebruikt hebben, waren voor het meeren-

deel van Kahlbacm ; van de lagere vetzuren werd de concentratie

door titratie vastgesteld, terwijl de hoogere, zoover ze in water merk-

baar oplosbaar zijn, werden afgewogen.

Bij de praktisch onoplosbare vetzuren werd een weinig der stof

toegevoegd, zij gingen bij de sterilisatie niet merkbaar in oplossing.

Van de in water oplosbare zuren werden verschillende concentraties

!) Of hierbij de colloidale van de echte oplossingen moeten gescheiden worden

zal nog nader moeten worden vastgesteld.

-) Natuurlijk geldt deze voorspelling alleen voor waterige oplossingen
; zoodra

er veel vet aanwezig is, zooals bijv. in boter, zal de remmende stof zich wegens den

grooten verdeelingsfactor, in het vet ophoopen en alleen remmend kunnen werken

voor zoover ze in de waterphase nog aanwezig is. Wij zullen later op deze voor

de praktijk belangrijke quaestie terugkomen.
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onderzocht, om zoo mogelijk hel maximum van ontwikkeling vast te

stellen.

Overigens verwijzen wij naar onze eerste mededeeling.

TABEL II. Ontwikkeling van den penicillium in oplossingen van '^"n kalium-

phosphaat, V<w /o chloorammonium en 1
-,

1
i",i magnesiumsulfaat, die de ver-

zadigde vetzuren als uitsluitend koolstofhoudend voedsel bevatten.

r=20°—21°; hoeveelheid vloeistof= 50 ccm.

Verbin-
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Wanneer wij liel mierenzuur een oogenblik afzonderen., dan zien

wij, dat de vetzuren zich gelieel gedragen, zoóals wij dit, met liet

uog op hunne oplosbaat'heid in water en in olie, kunnen verwachten.

Hei azijnzuur, mei zijn voor water gunstige oplosbaarheid kan

lot vrij hooge concentraties ;ils uitsluitend koostofhoudend voedsel

dienst doen.

De concentratie van maximalen groei ligl ongeveer even hoog als

hij ji- en m-oxybenzoëzuur (/-. vor. med.).

Bij het propionzuur, het /z-boterzuur en hel rc-valeriaanzuur, die

in alle verhoudingen mei olie mengbaar zijn, ligl «lil maximum
veel lager.

Daar zij /.eer voldoende in water oplossen kunnen /ij dus zoowel

voedenil als remmend werken, afhankelijk van «Ie concentratie.

Zeer duidelijk is dit nog hij de /.uren e', tot en met (
'„ waarneem-

baar; in zeer lage concentratie geven zij een uitmuntende ontwik-

keling, zeer spoedig is hier echte] 1 hel maximum bereikt, zoodat in

eene, toch nog zeer verdunde, verzadigde oplossing (<^2 druppels

op 50 erin. geen of' geringe groei plaats vindt.

Van al' hel caprinezuur, is van een remmende werking niets meer

waarneembaar. Ondanks den ongetwijfeld zeer hoogen verdeelingsfactor

olie: water, geven zij alle ontwikkeling.

Hier is de oplosbaarheid in water zoo gering geworden, dal het

organisme hel vetzuur niet -nel meer kan ahsorbeeren. z. vor. med.

Daai- de penicillium ook deze koolslof'houdende materie kan ver-

werken, wordt zij geassimileerd, alvorens de ongunstige concentratie

m het organisme bereikt is.

Zooals ie verwachten is, wordl de groei hij het stijgen van het

aantal koolstofatomen geringer zie palmitinezuur vergeleken met

laurineziiur,: niet wegen- een sterke vermindering van de oplosbaar-

heid in hel vetachtige gedeelte van hel organisme, maar ook weer

in de eerste plaats wegens hel steeds geringer worden van de op-

losbaarheid in water, waardoor nu hel intreden in het organisme

zoodanig' bemoeielijkl wordt, dal ook de assimilatie slechts met geringe

snelheid kan plaats vinden.

Wai betreft hei mierenzuur, zoude de minder gunstige ontwikke-

ling Ie wijlen kunnen zijn aan de waterstof-ionen. Dal dil echter

voor dr geringere concentraties niet hei geval is, volgt uil een

Onderzoek omtrent de remmende werking der //-ionen, zie later .

\ ee| waarschijnlijker is hei, dal de langzame groei te danken is aan

de eenvoudige samenstelling en den hoogen oxydatietrap van dit zuur.

waardoor een verwerking lol den geheelen koolslol'honw van hel

organisme op ernstige moeielijkheden sluit.

63
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Wij moeten ons eerder verwonderen, dal de penicillium in staal

is, om zich in een oplossing van mierenzunr als uitsluitend organisch

voedsel, te ontwikkelen, sporen te vormen enz.

I!ij de hoogere concentraties moei deze langzame assimilatie ook

een rol spelen, omdal <lan liel organisme, bel mierenzunr niel snel

genoeg kunnende verwerken, overladen zal worden, waardoor de

ontwik keling ophoudt.

Inderdaad zien wij, dal de maxiimim-ontwikkeling belangrijklager

lig) dan bij azijnzuur, hoewel de verdeelingsfactor olie: water ver-

moedelijk kleiner zal zijn.

( ^verzicht.

Er werd een onderzoek ingesteld naarden invloed, dien verschillende

koolstofderivaten als uitsluitend organisch voedsel uitoefenen op den

groei en de remming daarvan bij den penicillium glaucum.

Hierbij bleek :

Ie. Dat de ontwikkeling kan worden teweeg gebracht door het

meerendeel der onderzochte koolstofderivaten, die tol verschillende

uiteenloopende groepen van verbindingen behooren.

2e. Dat de groei gemakkelijk plaats grijpt op in water goed

oplosbare, in olie niel of weinig oplosbare verbindingen.

3e. I >ai de groei alleen bij /.eer lage concentraties plaats heeft

bij verbindingen, die in olie gemakkelijker dan in water oplosbaar

zijn, terwijl hij bij eenigszins belangrijke concentraties in de water-

laag geremd wordt, resp. niel plaats vindt.

4e. Dat de/e groei niet belangrijk gestoord wordt, wanneer de

oplosbaarheid in water uitersl gering is, zelfs al is de oplosbaarheid

in olie zeer aanzienlijk.

5e. Dat deze groei zeer /.wak of niel waarneembaar is:

a. op verbindingen, die in water bijna onoplosbaar zijn,

li. ,, eenvoudige hooggeoxvdeerde verbindingen zooals koolzuur,

ureum en mierenzuur,

e. op eenige verbindingen, die in olie zeer gemakkelijk oplossen

en ook in water niel onbelangrijk oplosbaar zijn zooals de naphtolen,

tetrachloorkoolstof formaldehyde zie 3).

Wij hebben de/.e teilen trachten ie verklaren, door aan Ie nemen,

dal hel organisme beschermd is door een waterlaag, waardoorheen

hel zoowel voor de voedende als voor de remmende siotien alleen

bereikbaar is en dal voor de in water oplosbare stoffen, hel vooral

van hunne vetoplosbaarheid zal afhangen, of zij in het organisme

snel zullen doordringen en dit eventueel zullen overladen.
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a. Zijn /.e absoluul niel in water oplosbaar, dan zullen zij noch

toxisch, noch voedend werken.

Ii. Zijn ze zeer weinig in water oplosbaar, dan zullen zij, wanneer

y.e goed oplosbaar zijn in olie (cetylalkohol, palmitinezuur, naphta-

line} niet toxisch, wel voedend werken.

e. Zijn ze aanmerkelijk in water oplosbaar, dan zullen zij, wanneer

zij in olie veel gemakkelijker oplosbaar zijn, alleen in geringe con-

centraties voedend kunnen werken, bij hoogere concentraties remmend.

d. Zijn ze gemakkelijk in water oplosbaar en zeer weinig in

olie, dan zullen zij niet toxisch en alleen v lend kunnen werken.

Ten slotte hebben wij hieruit het besluit getrokken, dat een anti-

septicum
!

een grooten verdeelingsfactor olie : water naasl een voldoende

oplosbaarheid in hei laatste oplosmiddel moet hebben.

Org. Chem. Lab. der T. H.

Delft, Januari 1912.

Sterrenkunde. De heer E. F. van dk Sande Bakhuyzen biedt

eene mededeeling aan van den heer .1. Weedek over: „Bere-

keningen aangaande de centrale lijn der zonsverduistering van

17 April MM 2 in Nederland."

(Mede aangeboden door den Heer H. G. van de Sande Bakhuyzen).

Ofschoon de centrale lijn eener zonsverduistering in de sterrekun-

dige jaarboeken d vele punten op aarde aangegeven wordt, kan voor

de waarneming der aanstaande zonsverduistering de mededeeling van

eenige voor Nederland in 'l bijzonder berekende punten dier lijn

nog van dienst zijn. Wegens de geringe breedte der strook van

ringvormigheid in Nederlandsen Limburg zijn de jaarboek-opgaven

voor deze verduistering ontoereikend om te voorspellen of eene

standplaats al of niet binnen die strook zal liggen. Dit blijkt uit

hare verschillen onderling, die meer bedragen dan de breedte der

strook.

In hoofdzaak is die slechte overeenstemming te wijten aan de

verschillen tusschen de geocentrische maansplaatsen, ter becijfering

dier opgaven aangenomen
;

nok hebben de gebezigde waarden der

aardafplatting schuld.

.Met zekere t< levoegingen die ik hieronder vermeld, heb ik de,

aan hel Berüner Jahrbuch ontleende, rÏANSEN-NEWCOMB'sche waarden

van de lengte, breedte en parallaxe der maan als grondslag mijner

') Bedoeld is een chemisch indifferente stof, dus geen sterk zuur of sterke basis,

63*
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berekening genomen. De lengten zijn vermeerderd mei de som van

eene empirische correctie, door Dr. Iv V. \. n. S. Bakhuyzen uil

Nkwcomb'k uitkomsten uil de sterbedekkingen en uil de waarne-

mingen van Greenwich tot 1910' afgeleid, van cenige theoretische

termen van korte periode naar Nkwcomb' Madai 3 en IIii.i.' .

gedeeltelijk gewijzigd naai- lv F. v. n. S. Bakhüyzkn') en van de

door dezen laatsten afgeleide correcties afhankelijk van perigaeum

en excentriciteit"). De correcties aan de breedten vloeien deels uil

de lengte-correcties, deels uil die aan helling en knooplengte der maans-

liaan voort; liet breedteverschil tusschen hel zwaartepunt dei maan

en hel middel'punl harer begrenzing ten bedrage van - l.'OO, door

Baksen in zijne tafels aangebracht, heb ik naar hel onderzoek van

lv F. v. i>. S. Bakhuyzen ! ongewijzigd behouden- De parallaxe-con-

siante is met -j- 0".37 vermeerderd naar Nkwcomb en Batterman 1

De formules \n*<i- mijne maansplaatsen zijn:

/= /(/>../.)
|

(1 0.110cos#
j

0.008 cos 2g) .
\

|

7"72 -\ V'.MsinD

- 0".33 sin 2D — 0".24 sin {D
ff') j

0".09 sin </' 0".16 sin {D g)

— 0".21 sin (1I> —
ff)}
— 0".43 sin

ff
- 0".17 cos

ff
\- 1".28 sin \g + 217°

+ 19.36(4— 1876.0)3 0".32«'«{^H 198° ~9°.67 (t— 1876.0)}

f 0".45 sin SI eosg = l(B.J.)
|

9".55

b= b(B.J.) j
Li sinu (9".55— &<fl,) < 0,09 cos « b{B.J.)— 0".10.

rr= a (B.J.) 0".37.

De hoejeen in bovenstaande formules optredende, hebben voorden

gemiddelden tijd mijner becijferingen, L912. April 17 I ' 1
1 '" mid.

tijd Berlijn, de onderstaande waarden.

o

middelbare anomalie der maan g = 27-s.J

„ zon g' = 103.8

lengte van klimmenden knoop der maansbaan Sh — 21.4

hoek van maansknoop tot maansperigaeum u> = 93.1

,, ,, ,, „ zonsperigaeum co' = 260.0

ij -\- ui g' tu' = D= 7.4

middelbare lengte der maan C = 32.6

C — «n,=«= [i
'

2

') Versl. Akad. Amsterdam 20 p. 713 etc.

•) Investigation of Gorrections to Hansen's Tables ol Lhe Moon p. 37 (1876).

:;

i Annales Paris. Memoires 21.

'i Papers Americ. Ephemeris 3 Part 2.

r
') Versl. Akad. Amst. 12 p. 131 etc. en p. 381 etc.

6) lbid.

') Versl. Akad. Amsterdam 20 p. 719— 724.

Beobachtungs-Ergebnisse der Königlichen Slernwarte zu Berlin N° 13 p. 12,
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In de formule voor / beteekenl I den tijd in jaren, liier L912.29,

in die voor h /.ijn als correcties voor de helling en de knooplengte

der maansbaan aangenomen

Li =— 0".10

&Sl = -\- L0".50

naai- E. F. v. d. S. Bakhuyzen Verslag Akad. Amsterdam 1 2 p. 589.

Voor de aardafplatting koos ik een gemiddelde tusschen de waar-

de volgens Helmert ') en die volgens Hayeord z
). Mijne berekeningen

zijn met log{\ —c) = 9.9985 385 uitgevoerd, met de afplatting I : 297,65

overeenkomende.

Ook is ter becijfering van ile breedte «Ier ringvoriuigheids-strook

de verhouding van den straal der maan lol den aequatorstraal dei-

aarde noodig. Voor deze verhouding heb ik log s = 9.435 3888 ge-

bruikt, wat bij eene gemiddelde maansparallaxe 57' 2". 65 op een

schijnbaren maans-straal van L5' 32".68 neerkomt. De laatste waarde

berust op de uitkomsten van heliometerwaarnemingen (van Bessbl,

Wk iimann en Hartwig) en van sterbedekkingen, (Pleiaden-bedekkingen

en die welke, «looi- L. Struve en Battermann berekend zijn), welke

zijn samengesteld door Dr. E. F. v. n. S. Bakecyzen, en waarvan

de eerste 32". 75, de laatste 32".65 opleverden

Aan hel Berliner Jahrbuch zijn de geoc. lengten /'
. breedten {b')

en afstanden (R') der /.on en de helling der ecliptica (e) ontleend,

verder nam ik voor den gemiddelden straal der zon de waarde van

Auwers A' = 15'59".63 aan, en vóór de gemiddelde zonsparallaxe

8".80.

Berekening van de centrale lün.

Naar Hansen bestaan tusschen de coördinaten van eene plaats

op aarde en die van zon en maan de volgende betrekkingen, indien

deze hemellichamen, gezien van die plaats, elkander schijnen aan

ie raken.

cp, = P cos li — Qsin li - cos i/ / sin (t
\

Lf.) u sin 6

<p..- - Psin h Qcosh — {{\-c)sin(ficostf' — eos((,sinó'cos{t
,
L<<)\ =ucosü

u ^z s secf |
)/. - (1 — e) sin <( , sin 6' - cos </ , cos <ƒ' cos (i |-A«)j tgf.

De factor I -j- x, die bij Hansen nog in dez< formules voorkomt

!) Silzungsber. Berlin. 1901 p. 328.

i .1. V. Hayford, The figure of the eartli and isostasj (1909).

Supplementary investigation > L91( •).

3
) I'. A. Ha.nskn, Theorie tlev Sounenfinstemisse und verwaudteu Erscheinungen.

AIpIi; uiiII. (I. K. Sachs. Ges. d. Wissensch. IV (1858) p. 305 334.
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en door welken de invloed der atmosferische straalbreking in rekening

wordl gebracht, mocht hier gelijk I gesteld worden.

In deze betrekkingen hangen de grootheden /', Q en Z op de

volgende wijze van de coördinaten van zon en maan af.

cos b sin {I /.') sin {/'— /S') .
cos (/< —§!) cos (l— X)

sin .t sin .t sin .7

/ sin 8".80\ / sin 8 .80
l-i'= (J-f) 1+ -

. b-? = (b -b')[ 1

B' sin n j \
/'' sin .t

De grootheden 'f', Z-rt' en h hebben betrekking op de richting

der rechte lijn, die de middelpunten van zon en maan verbindt. De

declinatie dezer richting is ö'
, en hare rechte klimming «'.vermeer-

derd mei La', is de rechte klimming der zon. Voor hel hemelpunl

met coördinaten «' en ó' is // de hoek lusschen uurcirkel en breedte-

cirkel. De grootheden ó', La' en /< worden uil de coördinaten van

zon en maan en de helling (\w ecliptica, met de hulphoeken a' , d'

en /«„ als volgt berekend:

(
r

1'kih.Ii
(i
\-Qcosh

a u
tg a = iv>.s ;• <</

/' rl = (/ ——

—

. 8 .80 -f- 6 cos /t

II

l'fos/i — Qsinh. 'sin h„
tgd' =tgssina' La' = °, - " . 8".8ü -| V

h' COS 'I COS il'

sin h = sin t- cos a! h ^ li
u

-j- sin d (L(t').

De grootheden '// en / worden dom- den tijd en de plaats der

waarneming bepaald, daar toch:

tg '/ / = (1— e) tg i/ en t = t |- /

indien r/ en / de geografische breedte en lengte dier plaats voorstellen

en r de ware zonnetijd der waarneming is voor denzelfden meridiaan,

ten opzichte van welken / als oostelijke lengte is gerekend.

De hoek /', die niel anders dan in de 3du betrekking optreedt, is

de halve lophoek van een kegel, die raakt aan zon en maan; bij

schijnbare uitwendige aanraking dier lichamen heefl men voor f te

nemen /„ bepaald dooi- :

sin L
|

s sin 8". 80
sin /',, = — sin .t

E! sin .t -- sin 8".80

bij schijnbare inwendige aanraking echter substitueert men
f\ in de

plaats van f, bepaald door:

sin L — s sin 8 .80
sin f. = sin rt.

R' sina —sin 8".80

Noor andere phasen der verduistering laat de hoek f zich, waar

tijd en plaats der waarneming hekend zijn, naast de hoeken ti en H

als 3',e onbekende uit de drie grondvergelijkingen van Hansen op-
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lossen
1

), en met behulp van dezen hoek word! dan de phase der ver-

duistering verkregen door de grootheid m te becijferen uit:

sin mU -
'"''

(/{ sinx sin 8".80) — s sin 8" 80.
sin rr

Het door de maan bedekte gedeelte der schijnbare zonsmiddellijn •)

is dan :

k(l- m).

Opgeval in den /.in. dal de hoek ƒ eene vloeiend veranderlijke

grootheid is. gelden de drie grond vergelijkingen voor elke phase der

verduistering. De grootheden u en H bepalen de ligging \an de

waarnemingsplaats op aarde len opzichte van de rechte lijn door de

middelpunten van zon en maan. ten opzichte dus van de as der slag-

schaduw; ii is de lengte der loodlijn uit de waarnemingsplaats op

die as neergelaten mi H is de positiehoek van den. aan het vlak

gaande door as en plaats evenwijdigen, grooten cirkel gemeten in het

hemelpunl met de coördinaten «' en d

.

De centrale lijn der verduistering is de kromme lijn op aarde,

langs welke de as der schaduw hel aardoppervlak doorsnijdt
; voor

de punten dier lijn geldt dus u = Q, zoodat zij is bepaald door de

vergelijking <p
1
= en $

2
= 0, derhalve door:

cos
(f i

sin (t -)- Za«') = P cos h Q sin h

en

(1 — <) sin ij i ros rl' — cos i/j sin 6 cos \i Z_ it') = J' sin h -| Q cos h.

Deukt men zich van alle punten van hel aardoppervlak den lood-

rechten afstand tot het aequatorvlak vergroot in de verhouding

1

, dan gaat dit oppervlak over in een bol
;
door aan de middel-

1

—

c

punten van zon en maan de overeenkomstige verplaatsingen aan te

brengen, verkrijgt men eenige vereenvoudiging in vraagstukken, die

uitsluitend de centrale lijn betreffen.

De declinatie van de, nu ook gewijzigde, richting *\v\' schaduw-as

ituoi d'

zij d', , dan is tango', = '

. De rechte klimmingen veranderen
1 —

c

door de voorgestelde transformatie niel en de geografische lengten

evenmin; in de plaats der geocentrische breedte komt de coördinaat tp.

Indien w' wordt geschreven voor 1 1 c)
s
cos* ö' -\-sin-d', dan is:

sin d w'sind'i ei, (l—c) cos ó' w' cos ó'i

]
) Er zijn altijd op deze wijze 2 waarden voor deu heek /' te vinden, van welk,

de som gelijk is aan de schijnbare middellijn der maan mei negatief teeken. De

grootste der beide oplossingen wordl door mij bedoeld.

-| Bij ringvormige zoowel als totale phasen lieefl de uitdrukking 'il m), die

de phase bepaalt, deze beteekenis oiet.
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Na liel invoeren der hulpgrootheden U en .1/, die berekend

worden uil de formules:

1,1 II - - en M = Psec II (/)
/'

verkrijgt men als vergelijkingen van de centrale lijn :

cos ij , sin (i '- La') = .1/ cos (II f h)

!/

'i
i

sin i/
f

- sin <•
/ cos <[i cos (i

\

l—a ) = ,
sin (II \ lï).

Door de som der vierkanten van deze vergelijkingen af te trekken

van liel getal 1 . leidl men uil beide af:

sin &
'f

sin 7 f
-\- cos <l'/ cos <// cos (/ \- l—a') :, ,

eene vergelijking welker '2' u
' lid de positieve wortel is van eene uit-

drukking, lol de berekening van welke de formules // leiden.

c(2 c)

r
\

cos' <i 'j . :/- == 1 — ap ji + /•" ,,v (// 4- *)}

Berekent men nog de hulpgrootheden w', U en A zóó, <lui :

1 m .-;>< (// + it)

ir = -
; tg U en N = :, sec U . (III)

l 1 ( F'
'

"''
-'/

dan is de oplossing der geografische lengte verval in :

Mcos (II \-h)

tg(t \-Aa') en / = (>
\
Aa') - r — Aa' . (IV)

s
f
(os(l yó'j)

en volgl die der geografische breedte uit:

'.-."/ = :
tg(ü t-<fr)<»*(t f ^'«'1 (V)

1 —

c

Mei dii stel van formules becijferde ik voor twee tijden, 5 min.

mid. zonnetijd na elkander, de lengten en breedten van twee punten

der centrale lijn. In de onderstaande uitkomsten is I\ = 0"32m26s.20

mid. tijd Amsterdam = 0"12m54s 0G m. I. Greenwich, en zijn de

oostelijke geografische lengten ten opzichte van het signaal derrijks-

graadmeting van Nederland te Ubagsberg 1

) opgegeven

lijden geogr. lengten O. v. LT b. geograf. breedten

7\ +()•" 2 28' M".ii 49° 41' 5".2 . C,

7'„ + 5'" +0 13 5fi .5 :>! 7'37".8
. C,

Daar hel eerste | umi 6' nog 1 ver in België, hel laatste C
6

reeds

in Duitschland ligt, heb ik, om voor Limburg de centrale lijn beter

te bepalen, de ligging van een derde punt < ', gezocht, dat 1 minuut

vroeger dan C3
in de schaduw-as komt, en verkreeg:

M Hel lengteversehil Berlijn 1 bagsberg (7 26' 34 .'. itleende ik aan de be-

paling 1!- lengteverschillen van Ubagsberg mei de stericwacblen Bonn, Gö'ttingen

en Leiden: Verüff. K. Preuss. Geod. lust. Telegraphische Langenbestimumugen in

1'890, i 89] und 1 s'. 'X. : en Publication de la Gommission Gt-odésiqui Néerlandaise

:

Déterminalions de la difference de longitude Leyde-Ubagsbèrg, etc. en 1893.
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tijd geogr. lengte O. v. L'li. geograf. breedte

T + 4'» - 0° 19' 53".3
.
50° 50' 22".7 . . (C

4 )

Het punt C\ ligt nog in België bij de Limburgsche grens. Door

interpolatie werd uit deze drie punten het volgende tafeltje opgemaakt

waarbij de lengten en breedten gelden voor de topografische en

militaire kaart van Nederland 1
).

Geograf. lengte. Geograf'. breedte.

0°.45' 50° 50' 38".3

50 53 12.8

55 55 46,7

10 58 20.1

5 51 53.0

10 3 25.2

15 5 56!)

Berekening run de plaats, waar de top van a Slagschaduw

der maan de aarde verlaat.

De zonsverduistering van 17 April a.s. zal, zooals men vermoedt,

zich kenmerken door de bijzonderheid, dat zij in de centrale lijn aan-

vankelijk ringvormig is, later totaal wordt, om vervolgens weer in

eene ringvormige over te gaan. Een der punten van overgang,

namelijk dat waar de totale verduistering ringvormig wordt, zal in

België liggen, indien de bovengenoemde waarden der schijnbare

stralen van zon en maan nauwkeurig zijn. Eerst zal ik hei tijdstip

van dien overgang afleiden; vervolgens de plaats, waar hij geschiedt.

Zijn —— , a en cl de geoc. sterische coördinaten der maan en
sin „t

s

-, u en ö' de selenocentrische van den top der slagschaduw, beide
sin ƒ,

ten opzichte van aequator en aequinoctium, dan zijn de rechthoekige

geocentrische coördinaten van dien top

1 s
,

§ = — cos (f cos a -f- -. -. cos d cos a
sin n sin f.

i

1
•

s
, ,

Ij =: — COS ff Stil (l -j ——- cos tf sin ((

sin jt sin f.

1 . *

S = — sin d -f-
——- sin (f

siti n sin f.

In deze uitdrukkingen vervang ik, evenals vroeger, de declinaties door

óf
en d'f, zoodat nu ookw= 1/(1— c)

s
cos* ó + sin

1
<f wordt ingevoerd.

x
) Aan de laatste der sub ') p. 977 genoemde publicatiën ontleende ik ook de

breedte van Übagsberg, teneinde de berekende breedten tot die der topografische

kaart volgens de „Meekmistige beschrijving v. h. Koningrijk d. Nederlanden" te

herleiden.
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< )p de tijden van overgang koml de top der schaduw, na de

vervorming, op den bol mei straal 1 te liggen, derhalve

r
' (l-c) a

Ter bepaling van hel gezochte tijdstip volgl hieruit de betrekking

:

(
1 — c)

s = -
, r - - .

. .
COS t\j ros fl

,
ros (« — «) -j

sin
2

.t sin: t sin n sin f

.

-f- sin tK sin ó'j

Voor den hoek ip tusschen de richtingen {adj) en («' d'j) geldt:

cos i|* = co.* »•/ cos d'. cos («'— f<) + *'" '•/ si« '•'/•

zoodat uil de bovenstaande betrekking voortvloeit:

sin .7
,

|(1— <•) sin .~t\"

1 V suil.

sin* tp = -... (VI)
2

(

sin rt

4 *» /r' —

—

r
sin f.

Eene andere uitdrukking voor dezen hoek tf< wordt gevonden

door gebruik ie maken van de vormen P cos h — Qsinh= ty en

Psinh -j- Q cos h = O. die optreden in de grondvergelijkingen van

11 iNSEN.

]>, Q en /T zijn de rechthoekige coördinaten van hel middelpunt

der maan ten opzichte van assen door het aardmiddelpunt als oor-

sprong, van welke de as der ^gekozen is in de richting (a'ó') en

de as der y loodrecht op het vlak van den declinatiecirkel a'.

Na de beschreven transformatie, die hel aardoppervlak doel over-

gaan in een bol, te hebben toegepast, kan men een dergelijk recht-

hoekig assenstel aannemen. De coördinaten van het verplaatste

rriaansmiddelpunt ten opzichte van deze assen onderscheid ik van de

zooeven genoemde Overeenkomstige coördinaten van het werkelijke

maansmiddelpunl door den index /.

De as der Zj is dus evenwijdig aan de richting («'d'/) en de as

der 'V/ staat loodrecht op het vlak van den declinatiecirkel u' . De

voerstraal van het maansmiddelpunl na de vervorming zij R
t

.

Er bestaan de volgende betrekkingen tusschen de/e grootheden

met en zonder index

O w ir

%\ = y ; Qr
=:—

; RI==R- = .

W 1 — e ( 1 e) Sin .T

Daar nu .v/yr if;= - -, leidt men zoo af:

Ct*\ (1—c)
s

. ,«»•*=($ + §i)
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Ook is <$=Mcos{H-\-h) en Q = M sin (H -J-
h) dus

r + % =

\

i

+

(^ - sin* (//+/,,
|

-]/2 = i - * •

zoodat men ter berekening van if' ook kan aanwenden:

( 1 - c) sin .t

sin tf>= -
. t/l—V (177)

Het gezochte tijdstip van overgang nu is dat, waarop de formules

(VI) en (VII) voor if' dezelfde waaide opleveren. Ik berekende £tp

voor de tijden 7'
, T„ -f- 4 min. en T„ -f- 5 min. naar beide formules

en vond daaruit, interpoleerende voor de tusschenliggende minuten:

tijden
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uit de eerste is ontstaan door het differentieeren der termen naar

den tijd.

In hel pnnl Co zijn voor den tijd 1\ + 2m33<s.9 de drie functiën

<P V (D
2 en u gelijk nul; in de omgeving van dat punt, op een kleinen

afstand L en o|> een lijd. die een klein verschil 7' heeft niet den

opgegeven tijd, is hei bij deze rekening voldoende een lineair verloop

/d$ "\ /d$A
aan Ie nemen, derhalve <f> 1

= ( -vr )
L + 1

V/
'

)
T te slellen en mei

de functiën -?, en // evenzoo te handelen.

Daar alle hier voorkomende partieele afgeleiden gelden voor het

dep.

punt O, zal ik verder eenvoudig — , enz. schrijven in plaats van
Ij

a*A
dTj ' enz -

De vergelijkingen dei- grenslijnen worden, na invoeging der lineaire

uitdrukkingen voor <p v <P
2
en «:

l /djPA' / djP, V_
f

ö " Y ' /
• • f

d$1 èl± j-^ ^ _ Üü ^V 7'

JVö/. J
+ VdL J I^lJ ( "V ö/> ö2' ' di dï' dLdTJ

'

d^.Y fö*.Y /'du',

Jï' V dï' lit/'

en

d^d^ ö(/
2
o/, du du

blèr 'JIJT

Nadat uit de beide vergelijkingen de verhouding van /, tot 7'

geëlimineerd is, laat de betrekking tusschen de differentiaalquotienten,

die er dooi- verkregen wordt, zich herleiden tot :

ö$! dj>„ d$2
d:pA s /öfjdu ö/( d4>A 2 A)? a

du du dJA 2

(di dï' dL d'f ) \dL dï' dLdï'/ ' AdZ dT d/.dï

Bij het ontwikkelen van de termen dezer vergelijking stel ik mij

voor, dal de lijnelementen L in verschillend azimuth .1 liggen op

het tot bol getransformeerd aardoppervlak.

Dan is:

dep, d;.
-— = cos A en -r— = sec <i <//; A
dL èL i

v .
d(i+ A«')

.
d(t+ Lu) d{r+La)

Verder is - — 1 en schrot ik y. voor - —r = .

d).
'

dï' dl

Ditferentieeren levert nu op voor de afgeleiden naar L.

dcf», — sin (/ sin {t -T Lu) cos A — cos (t 4- La') sin A
d/> '
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''

z=:— !(!-'') cos d' cos
<i

i -\-sin 6'sin </ / cos(t Z_ c')j eos^ l-sinó sin(t -j- A« Jsin^ 1

i ' /,

= - toƒ !(] -c)si?id'< <<* / j—cosó sin
/
^cos^+A«')jcos^ 1 -\-tgJ cosó'sin(t-\-£\u')sinA

en voor de afgeleiden naar 7'-.

=rr — — X COS <l , COS (I -+- £-<(
)

,1/' ,/7'
"

d$., dO
, . .

' / ' 1

'

du fdZ
,

dó'\ ,//',= tii / /. Yi cos <> — £) - — s cosec f ' -.

,»/' ' ' \,li ' dT) ' dT

De laatste twee afgeleide uitdrukkingen zijn vereenvoudigd mei

behulp van de* betrekkingen (P
l
= 0, <P 3

= en » = (), die voor het

punt ( o gelden.

Geeft men aan liet lijnelement L dezelfde azimuthale richting A,

als de centrale lijn op den bol heeft, en duidt uien de afgeleiden

van .1, <le volgende betrekking:

.1/., i!7' "()/., .17'

Substitueer! men de volgende uitdrukkingen:

de, ii*\ /., d?
2 _ d?._, /.,.

dT ~dL T
e" (17' ~ ~ d/,.

7''

uil welke de vorige betrekking voortvloeit, in het eerste lid van

/d$ i)4> 0$ d<p \/. r

VIII), dan komt er, de 2' 1 " macjit weglatende.

naai- /. in dit geval door -, enz. aan, dan lieeft men ter bepaling

= (/v;

dLc dL dLc dLjT

Hier zijn en dezelfde functiën van .1 , die en
dA, <)/.,. ,)/, ,i/.

zijn van . 1. Alen vindl door [iel uit te werken.

.i/., ii/. dz SfZ

— '"

De uitdrukking tusschen
J {

is ?ö'sy naai- de vroegere notaties,

derhalve

:

si» ó' sin </ƒ—(! -c) cos d' co-s 7/ co.« (z
1

Aft')j*'in (A-Ac)

dZ dT dZ i)7'

''•/ st« (-1- Ac) ,

/-,

(At

Gebruik makende van de getallenwaarden, die ik ter berekening

van de plaats van hel overgangspunl noodig had, loste ik eersl de

vergelijking IX op, waaruit volgde:
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.1, = 50°.5'46"03.

Daarna verving ik in de vergelijking die betrekking \ 111 opleverde,

den hoek A door A — .1 — .1, . en verkreeg ter becijfering van A
eene vergelijking van onderstaanden vorm :

<•/ sin' L = (cj sin A -f </, cos A) 2

-f (.,. *//, A 4- </.. rm A)'-'

iih'I de volgende getallen waarden der coëfficiënten

c„ = 6138".9 c, = - 7".24 e
s
= 1 0".24

</, = | 9".80 */., = - 13".09

Ter oplossing van deze vergelijking becijferde ik eerst de hulp-

grootheden : ('=r
u

-
<-,- <•.,-, D= d

1

i -\-d3
' en E=2{c

1
d

l
-\-c

t
d

t )

daarna de Inteken /»' en r uit <le formules:

sin />'
-f

4CD + FJ E
en /'/ r=

(C+-D) 2+^ s
•

C
|

V

en vond t <.- 1 1 slotte uil deze <le heide oplossingen

£,= :+ H^+^j en A
s
= - Al/»-/

1

)

De uitkomsten der becijfering waren:

A, r 1
0°9'8"4 en A

s
= -0°9'10".3

De centrale lijn deelt in liet punt Co den hoek tusschen de grens-

lijnen dus bijna middendoor; oostelijk van dil punt wijkt denoorde-

lijke grens iels meer van de centrale lijn af dan de zuidelijke grens.

De hoek tusschen Weide grenslijnen in hel punl Co is A, A., = A\

zoodal voor dezen hoek de uitkomst der becijfering is: B= 0°18T8".4.

Langs den bol genieten, zijn de afstanden der punten <\ en C6

tot Co gelijk 2338" en 3985", zoodal de breedten van de strook der

ringvormigheid volgens de aangenomen gegevens in die punten

respectievelijk 1 2.-4 en 21". 2 of 380 en i>.~>0 meter bedragen.

Lc
l ii de betrekking \ volgt: coëfficiënt c„=w'zi — ; dus

— , = de snelheid [ q, incl welke de Schaduw-aS in hel punl
1 ir Zj

Co langs de centrale lijn over de aarde voortgaat. Nabij hel punt

Co wordl de duur der centraliteil of ringvormigheid in punten van

ön du \ | //d'/iV f^'t^

de centrale lijn gegeven dooi-

l V
0/. dy (IV (jy

T.

dr )
'

l-iy J
- Vo

L/,

De waarde van deze uitdrukking is in casu: 0.00542 7' en hieruit

volgt, dat de ringvormigheid in (\ 0\47 en in C, S.80 duurt.
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Berekening der differentiaalquotienten van de geografische lengten

en breedten van een punt der centrale lijn naar de lengte,

breedte en parallaxe der maan.

Bij deze berekeningen mogen de zeer kleine veranderingen die

de grootheden A«' en d' (of d) en // ondergaan ten gevolge van

kleine veranderingen der maansplaatsen verwaarloosd worden; ik

heb ze dus bij het differentieeren als standvastige grootheden behandeld.

Uit de formule (IV) voor tg {t -\- ha') volgt:

ld). d\> dY
.

-= = - - waar ^ == Mcos (H + h) (zie form. [\
)

.-ui 2(f -f- Aa )

"
'

en >' Ncos (l -\- 6 ƒ) = Zjcosd i — —sinó'j, derhalve
ir'

sin <\'
f

il )' = rus d'j ihj
j d£l

ir

l'ii de betrekking zf~ = 1 — ty'
- - verkrijgt men

ir
'

V O.
dz r = - ilV1 - ~z— dO., en substitueert men de differentialen dl

,

Zj u -,

en dzj in de formule voor dl, zoo heeft men di. uitgedrukt in dty en d£>.

2 d).
i

1 Wcosd', \ X

SlVl 2 (' -f Lu) \$ )':, I )';jw'

O.
waarin zj x '» dj -j

,

cos d'j = X = Nsin (l
-f-

d'j) = si/i <fj
ir

Zooveel mogelijk partij trekkende van reeds becijferde grootheden,

'V A"

vervang ik . door tg (/ -\- La < en . door /</ ( f -\- d' ).

Door gebruik te maken van de differentiaal-betrekkingen

,/p = cos h dl' — sin h dQ en dC> = sin h dP -\- rus I, <l<^

en door hulphoek ;< tusschen 90° en -\- 90° in Ie voeren, welke

bepaald is door

tg ii = w' cotg ( U -\- d'j).
j

~
7

-f <•<« d'
; ty (/ -f Aa') \ la)

kan uien de differentiaal-uitdrukking voor d). herleiden tot:

Sec u
'/>—

,
sin 2{t+L«') iu(l' - d)) \sin (fi-j /,),//'! cos(ju {-h)dQ\ (XJb)

iWZj

( lm de overeenkomstige differentiaal-uitdrukking voor de geoera-

(ische breedte af te leiden, heeft men

. <'i ''ii

sin 2 / sin 2 7 /

en
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coS <rid<, =dX=
[ ,'

-" - r-)d£X- r-d$
V "' "'•

/ / ~i

mei de vorige betrekkingen voor dO. en </)} te verbinden, zoodal

'/'// f/Q en //^ geëlimineerd worden.

Hierin is

CO.S (I
^

r> sin ö'j )'

llci invoeren van den hulphoek u tusschen -1)0° en -| 90 .

naar de formule

v'ty .*/// d'j

tgv
Y

(Xlla)

In (r h) dP f cos (v — h)dQ}{XIIb)

Liccl'i bier weer eenige vereenvoudiging; men vindl dan:

StTJ '-!'/ rus {/ 4- L-l'. \

'''I — • .,
-

i

si ii _7 i
n-

:
i rus y

Ter berekening van de differentialen il I' en f/ (2 heb il< mij van

de volgende benaderingsfor les bediend,

dP—Zdl— Ptgbdb — Pcotgndn . . . [XIII)

dQ Zdb — Qcotg'xdx . . . [XIV)

De getallenwaarden der partieele afgeleiden van / en r/ naar /,

b en .t lieb ik becijferd voor de beide lijden 1\ -4- 4 inin. en T --\-5

min.; deze becijfering gaf de volgende uitkomsten:

voor '1\ -\- 4 min. voor T -4- 5 min.

: + 94.7 : : 4- 25.8
(1/ (1/

- 18. t)

,1/, do
7:1 7

= — 21.2 = — 50 i

<).-r iI.t

dX dr,

: -f 96.0
()/ .1/

25.7

'</

17.:; -'- — -f 74.1
«IA

50.6

.1/

= — 2(2
iI.t c).t

\ 'hoi- eene bepaalde lengte is de differentieele verandering der

sin* (/

breedte van de centrale lijn <//) =d'/ — d). cos 7 cotg A
, als

sur,//

,1 in hel punl ;./,</) liel azimulh van die lijn beteekent. In hel hier

te behandelen geval vindl men voor de beide tijden :

(d'f) = drf — 0.516 d). en (•//) d'i — 504 cM

Uil de bovenstaande getallenwaarden der partieele afgeleiden van

ei en X naar /, b en n volgl ten slolic, voor den tijd 7* —(— 4 min.

(,//! — 23.1 dl
i

83.3 db -- 39.3 /.t

en voor den lijd '/'„ -j- 5 min.

e//)-- -227,// ! 82.8 db — 3S.9 dn.

Zooals men uil deze dilï'erentiaalforjnules ziel, is hel vooral de
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breedte tier maan die van invloed is 0|> de ligging der centrale lijn ; de

empirische correctie van L'.O, door Hansen aangebrachl aan de

maansbreedten, doel de geografische breedten der centrale lijn van

deze verduistering in ons land ['23' kleiner uitvallen, hetgeen met

eene verschuiving van 2,5 K.M. naar liel zuiden overeenkomt.

Indien er aan de maansplaalsen, die door mij voor deze bereke-

ningen werden aangenomen, verbeteringen noodzakelijk blijken, is

baai- invloed op de centrale lijn gemakkelijk te berekenen en aan te

brengen. Zelf weel ik er thans geene mei zekerheid aan te geven;

alleen zou men 1 1< >l! den invloed der terrein hoogte boven de zee in

rekening kunnen brengen, welke maakt dal de geografische breedten

voor dezelfde lengten omstreeks 2". 1 per 100 M. hoogte kleiner worden.

Toen ik deze becijferingen aanving, was het onderzoek van Prof. E.

E. v. i). Sande Bakhuyzen ' omtrent enkele punten, de maanslengte

en breedte betreffende nog in gang; infusschen is gebleken dal de

door mij gebruikte waarden in goede overeenstei ing zijn mei de

uitkomsten van dat onderzoek. Hel gezamenlijk bedrag van alle

periodieke termen van korte periode in de lengte naai' Brown dat

ook nog becijferd werd. gaf echter j- 0".67, d. i. l".10 kleiner,

(Jan hel bedrag dal ik ml de aanvankelijk aangenomen termen

afleidde, liet vroegere onderzoek der waarnemingen tol L902 leidde

intusschen Prof. Bakhuyzen tot de meening, dal de coëfficiënt van

sin g die hier bepaaldelijk van belang is. in 11112 minstens - 0".6

grooter /.on zijn dan de theoretische waarde, wanneer men tevens

de hier aangenomen waarden voor perigaeum en excentriciteit gebruikt.

Eene grootere waarde dei- middelbare maanslengte ten bedrage van

4- 0'.6 volgf hieruit, zoodal als de waarschijnlijkste verbetering aan

de lengte die ik gebruikte, 0".5 gelden moei. Hieruit /.malen de

correcties rf/= -0".5 en dh = - -0".05 volgen, derhalve <// =4-7".

Ondertusschen blijfl in meer dan één opzicht onzekerheid bestaan.

Wiskunde. De lieer Jan de Vries biedt eene mededeeling aan van

den lieer M. Stuyvaert ie Gent [België): „Sur les coaqruen-

ces linto-lineaires de droites et la sur/ace du troisième ordre.

(Wordt in hei volgende Verslag opgenomen.

De vergadering wordi gesloten.

ERRATUM.
Op blad/., dilii Zitlingsverslag van 30 Dec. UMI regel li* van

boven staat: /.ie o.a. Eig. !» Verslag XIV p. L84

lees: i/.ie o.a. Eig. 2 „ „ „ ,, ).

') Verst. Akad. Am-!, van Dec. 1911.

(8 Februari, 1912).
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van Zaterdag 24 Februari 1912

Voorzitter: <le Heer H. A. Lorentz.

Secret< i vis: de Heer J. D. van der Waals.

IÏTHOITD.
Ingekomen stukken, |>. 990.

Jaar-verslag der Geologische (Jommisj-ie over 191
', p. 99Ü.

Benoeming van den Heer P. van Romburgh t 't vertegenwoordiger der Akademie bij liet. 8e

Internat. Congres voor toegepaste scheikunde, p. 99'.

]\. Martin: ..Over de geologie van Java, speeiaal van Jogjakarta", p. 901.

M. Stüyvaert: „Sur les congruenees Iinëo-linéaires de droites et la surface du troisieme ordre".

Aangeboden door du Heeren .Jan de Vries en ! Cardinaal), n. 991.

W. Kai'ikvn: ..Over eenige betrekkingen cusschen Besselsche functiën", p. 997.

M. J. van 1'vkn: „Homogene lineaire differentiaalvergelijkingen van de tweede orde met
gegeven heirekking tnssehen twee particuliere integralen". (4e mededeeling). (Aangeboden
door de Heeren W. Kapteyn en ,1. C. Kluyver-, p. 1005.

V. E. Nierstrasz: „Eenige calorimetrïsche onderzoekingen over voorkomen en grootte der
opzwelwarmte bij weefsels". Aangeboden door de Heeren II. ZWAARDEMAKER en C II. II.

SprONCk), p. 1013.

I. vak Itai.lif. en M. Kerbosch : ..Over Minjak Lagam". (Voorloopige mededeeling Aan
geboden door de Heeren A. 1' N. FranchimokT en P. van R.OMBURGh), p. 1022

L. van Itai.lie: „Over Dipterocarpol". (V
r
oorloopigemededeeling). (Aangeboden door de Heeren

A. 1'. \ FRANCHIMONT en I' HS ItOMBTJRGH), p. 1024.

.1. Böesj ::<i.n: .,I)e configuratie van het benzol, liet mechanisme der benzolsnbstitutie en over
de tegenstelling der vorming van para—ortho- tegenovermeta-substitutieproducten". (Aange-
boden dooi- de Heeren A. F. Holleman en S. Hoogewerff), p. 1027.

A. Huender: „Over de reactiviteit der halogecn-dinitrc pseudo-cumolen en hun additie-

product met sal, cteizunr". (Aangeboden door de Heeren A. F. Holleman en S.

HoOGEWERFF 1
, p. 104.').

E. II. Büchker: „Onderzoekingen over het radiumgrhalte van gesteenten". III. (Aangeboden
dooi- de Heeren A. F. Holleman en S. Hoogkwerff), p 1045.

L. E. .1. Brouwer: „Over omloopscoëffieicntcn". (Aangeboden door de Heeren D. J. Korte-
weg en V. II. Schoute), p. 1049.

G. DE Vries: „Calculus rationuin". (Aangeboden door de Heeren Jan de Vries en H. A.
Lorentz), p. 1057.

F. J. J. Buijtendijk: „Over de trilhaarbeweging in de kieuwen van de mossel". (Aangeboden
door de Heeren H. .1. Hamburger en H. Zwaardemaker!, p. 1074.

F. A. II. SCHREINEMAKERS en A. Massink-. „Over enkele verbindingen van nitraten en sul-

laten", p. 1084.

Stanislaw Loria: „Der magneto optische KERR-Effekt bei ferromagn^tischen Verbindungen
iind Legierungeu". II. 'Aangeboden door de Heeren II. E. J. G. DU iiois en V. Zeeman),
p. 1086.

('. T. van Valkenburg: „Over de splijting der trochleariskern". (Aangeboden door de Heeren
1, Bolk en 0. Winkler), p. 1 1 00.

II. A. Lorentz: „Over de theorie d/r energie-elementen", p. 1103.

L. S. Ornstein: ..Over d.'ii vosten toestand. I. Eenatotnige stoffen". Aangeboden door de
Heeren II. A. Lorentz en II ICamerlingh o.vses 1

, p. 1117.

E. F. van 1>E Sande BAKHUYZEN: „Voortgezet onderzoek ontrent den constanten term in de
nv.iansbrccdte volgens de nnridiaanw aarnemingen te Greenvvieh", p 1125.

A. Perrieb en II. Kimerlimiii Onkes: "Magnetische onderzoekingen. V. De aanvangs-
susceptibiliteit van nikkel bij zeer lage temperaturen", p. 1138.

C. U. Akiins ICapperS: „De rangschikking van de motorische kernen in de Oblongata en
middenhersenen van Chimaera monstrosa vergeleke i bij die van andere visschen". [Aan-
geboden door de Heeren L. Holk en (J. Winkler), p. 114 1.

Errata, p. I 148.

Hel Proces-Verbaal < 1 e i- vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

64
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XX. A°. 1911/12.
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[ngekomen zijn

:

i". Bericht van den Heer H. Kamerlingh Onnes, dat hij verhinderd

is de vergadering hij te wonen.

2 Mededeeling van Prof. Wat.deyek te Berlijn, als President der

Zentralkommission für die interakademischen Hirnforschungs-Institute

Br. C.)", dal deze commissie hare, volgens de statuten vastgestelde,

zitting zal honden den '2.V 1 '" Mei a.s. te Frankforl a M. in het aldaar

onder directie van Prol'. Edinger staande Instituut voor hersenonder-

zoek. Voor liet geval onze Akadeniie een afgevaardigde naar die

zitting zal willen zenden of voorstellen wenscht te doen, wordt

daarvan medeaeeling verzocht vóór den ll tlei
> Mei a.s.

In handen gesteld van de uit leden onzer Akadeniie bestaande

Commissie van Toezichl op het Nederlandsch Centraal Instituut voor

hersenonderzoek.

Aardkunde. De Heer de Bhutn leest het Jaarverslag van de

Geologische Commissie over 1911.

In den loop van dit jaar hadden geen wijzigingen in de samen-

stelling onzer Commissie plaats. Het lid H. E. de Brüyn werd in

de eerstgekouden vergadering tot secretaris benoemd. Het lid Dr. G.

A. F. Molengraaff w;i> het grootste gedeelte van het jaar nog bui-

tenlands.

Van de Hoofdingenieurs-Directeuren in de 7e en 10e direclien

ontvingen wij stalen van grondboringen gedaan bij twee sluizen van

de Zuid-Willemsvaart, bij Sassenheim en aan hel Merwcde-kanaal.

De Heer Dr. .1. F. Steenhuis, thans te Rijswijk, zond ons het rap-

port, in het vorig verslag vermeld, in. Te zijner tijd zal door ons

daarvan gebruik worden gemaakt.

De Heer A. F. van Giffen heeft, ten gevolge van andere bezig-

heden, nog niet het door hem op zich genomen onderzoek van

terpen bij Purnierend kunnen verrichten. In dit jaar hoopt hij

daaraan te kannen voldoen.

Van Prof. .T. A. Gretterink te Delft ontvingen wij in het laatste

gedeelte van het jaar een zeer uitvoerig en net bewerkt rapport,

uitstekend toegelicht, niet verschillende kaarten en bijlagen omtrent

de proefkarteering van twee strooken in Nederland indertijd door

wijlen Dr. .1. F. C. Schroeder van der Kolk begonnen. Wij stellen

ons voor omtrent dit belangrijk en omvattend vraagstuk in den loop

van dit jaar een voorstel te doen. Wij stellen U voor aan den Heer

Prof. J. A. Gretterink voor de uitbrenging van dat rapport den

dank der Akadeniie te betuigen.
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Ten slotte nemen wij de vrijheid voor te stellen voor 1913

wederom de gewone toelage van t' 1000.— aan te vragen. Daar wij

over het loopende jaar geen gelden hebben aangevraagd zullen de

fondsen waarschijnlijk zooveel afnemen, dat, mocht in 1913 eenig

subsidie voor wenschelijke onderzoekingen, die, ook met het op de

genoemde proefkarteeving, vermoedelijk kunnen verwacht worden,

noodig zijn, daarin zonder verdere versterking tier thans beschik-

bare gelden niet voldoende zouile kunnen worden voorzien.

De Geologische Commissie

C. Lei.y, Voorzitter

H. E. de Bri i.in. Si cretaris.

I >e conclusies van het verslag worden goedgekeurd en een afschrift

daarvan zal met een begeleidend schrijven gezonden worden aan den

Minister van Waterstaat.

De Heer F. van Romburgh wordt benoemd tot vertegenwoordiger

der Akademie bij het 8 ste Internationaal Congres voor toegepaste

scheikunde, dat van 4— 13 September a.s. te Washington en te

New-York zal gehouden worden.

Aardkunde. - De Heer K. .Martin spreekt „Over de geologie van

Java, speciaal van JogjaJcarta," en zal daarover later eene

mededeeling voor het Zittingsverslag aanbieden.

Wiskunde. - De Heer Jan de Vries biedt eene mededeeling aan van

den Heer M. Stuyvaert te Gent (België): „Sur les congruen-

ces liribo-linêaires de droites et la surface du troisième ordre.

(Mede aangeboden door den Heer J. Gardinaal).

1. En poursuivant nos études sur les interprétations géométriques

des matrices donl les éléments sont des formes algébriques '), nous

avons été amené a déduire certaines conséquences d'un ihéorème

connu de Ia Geometrie a n dimensions.

Voici ce théorèine 2

) :

„Dans 1'espace a n dimensions S„, si deux pyramides a n -f- 1

„sommets sont polaires réciproques par rapport è mie quadrique, les

M M. Sri vvakrt, Cinq Etudes de Geometrie analytique, applications diverses

de la theorie des matrices et de l'élimination, (land, Van Goethem, 1908.

s
) Cf. Siiu.'u'i.i, Journ. /'. Math. t. 65 ; L. Berzolaiu. Rand. eire. mul. rolermo,

t. 2U ; M. Stuyvaert, Eend. B. Ist. Lomb, 1911.

t!4



( 992 )

..espaces Sn—2 communs aux hyperplans homologues des deux pyra-

„mides sont tels que foute droite qui s'appuie sur n de ces espaces

„s'appuie aussi sur ie (n -f- l)'«mc ."

Appliquons ceci a l'espace Sb
et a la quadrique Q de eet espace

qui donne les propriétés de l'espace ordinaire réglé
;

les hyperplans

formant les faces de deux pyramides a six sommets, polaires réci-

proques par rapport a la quadrique Q donnent, par leurs inter-

sections avec cette quadrique, des variétés images de six couples de

complexes linéaires

c
*i

L\ c
t

c
t

G
i

c
«

c' c' e' c' c' c'

tels que deux complexes pris dans les deux lignes et d'indices diffé-

rents sont toujours en involution ; on sait que cette notion a été

introduite dans la science par M. F. Klein.

Le théorème de Schi.afi.i rappelé ci-dessus signifie cpie toute droite

de Si qui s'appuie sur cinq des plans communs aux hyperplans homo-

logues s'appuie aussi sur le sixième.

Or il existe de telles droites, en nombre fini au moins, sur la

quadrique Q même, car les droites d'une quadrique de »S
6
forment

une totalité 00
6

; il y en a donc uu nombre fini au moins qui véri-

tient cinq conditions ').

D'autre part, les droites de la quadrique Q donnent les faisceaux

plans de droites dans l'espace ordinaire 2
). Donc les faiceaux plans,

en nombre lini au moins, qui contiennent un rayon de cinq des six

congruences linéo-linéaires a = c/ ^= o contiennent un rayon de la

sixième.

En particulier, si les complexes c, , c'i sont tous spéciaux, leurs

axes forment un double-six d'une surface cubique et nous voyons

que les faisceaux plans qui out un rayon de cinq des six congruences

q= c'i=0 contiennent aussi un rayon de la sixième.

2. L'examen des faisceaux plans qui contiennent un rayon de

n congruences a directrices distinctes a été fait, pour 71 = 3 par

M. J. Neuberg ') et pour « = 3, 4, 5 par M. Jan de Vries 4
).

Pour le cas de trois congruences, le problème revient a étudier

les plans qui coupent les trois couples de directrices suivant deux

triangles homologiques. M. J. Neuberg a trouvé que ces plans enve-

b Cf. E. Bertini, Introduzioue alla geometi-ia projettiva degli iperspazi,... Pisa,

Spoerri, 1907, p. 181.

2
) Cf. E. Bertini, loc. cit. p. 136.

3
) Mathesis, 1Ü03, p. 105.

q Zittingsversl. Kon. Ak. o- Wet. Amsterdam, 1911 p. 259.
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loppent une surface de quatrième classe, tandis que les een tres d'lio-

mologie décrivent une surface de quatrième ordre réciproque de la

précédente. Cette surface de quatrième ordre contienr, comme droites

simples, les trois couples de directrices des congruences et les trois

couples de rayons communs a deux de ces congruences.

Il convient peut-être de faire connaitre une methode qui a Ie

doublé avantage de résoudre Ie problème, a la fois pour trois, quatre

ou cinq congruences, et de donner une représentation analytique se

prêtant a une étude ultérieure éventuelle. Désignons par

y + Iz, y' -f mz\ y" -f nz"

mi point variable sur une directrice de cliacune des trois congruences

données ; les autres directrices seront déterminées par des intersectious

de plans,

!ax= , ( a x = , l a"x= ,

bx=0, | 6'js:= , |i»x= o,

Soit x Ie centre d'un faisceau clierché
;

Ie plan de ce point et de

la droite ab a pour équalion

axpx — aJ>X=
et coi.pe la droite yz en un point 7. dont Ie paramètre / est déter-

niiné par

a
y
bx — axby + l{azbx — axbz) = ;

les coordonnées de ce point L sont donc

L, =. y,{az bx — axbz) — zi(aybx
— aj)^ = (i= 0, 1, 2, 3).

Ce point, ainsi que les points analogues M , Ar, et Ie point x sont

dans un même plan, donc

yi(azbx — «A) — -liaybx — aj>y)

y'i («V b'x — a xb'z ' ) — z'i {a'
y

- b'x — a'xb'y -

)

y i(a Z"b x — a xb ,») — z ,(a
y
-b x — a xb y

-i)

O'est i'équation du lieu clierché. Cette surface du quatrième ordre

constitue un cas particulier de celle qui a été étudiée par M. F.

Schur dans sa Habilitationsschrift 1
) et qui est Ie lieu d'un point

dont les liomologues dans quatre collinéations sont dans un même
plan. Le fait que la quatrième de ces collinéations est la trans-

formation identique ne nuit pas a la généralité et suppose seulement

un choix convenable des repères; mais les trois premières collinéa-

tions sont tres spéciales, car elles font correspondre, a tout point x

de 1'espace, toujours un point d'une droite yz, ou y' z'
, ou y"z".

— Q.

') Math. Arm. t. IS.
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Voici queJques conséquences :

I. Si 1'on donne quatre ou einq congruences linéo-linéaires &

directrices distinctes, Ie même raisonnemenl substitue, au determi-

nant F4 , une matrice a quatre colonnes el a cinq ou six lignes de

formes linéaires, matrice qui, en général, s'annule respectivement

pour une courbe de dixième ordre ') ou pour vingt points isolés
2
).

Donc, „Ie lieu des centres des faisceaux plans qui eontiennent un

„rayon de quatre congruences linéo-linéaires est une courbe gauohe

,,'le dixième ordre; et il y a vingl faisceaux plans qui eontiennent

„chacun un rayon de cinq congruences linéo-linéaires".

('es |iio|irieiés ont élé démontrées géumétriquemenl par M. Jan

w, Vries..

II. Le determinant F
t

s'annule visiblement pour les points des

six droites ab, a'b', a"b", //:, //':'. y"z" Par hj'potlièse deux de ces

droites ne se rencontrent pas; mais si, par exenipie, ab et yz avaient

un point eoinniun, celui-ci serail doublé sur Ft
.

III. Si. dans le determinant /*',, on fait abstraction de l'une des

trois premières lignes. la troisième par exemple, on a le lieu du

point x aligné sur les points L ei .1/ correspondants; cette matrice

a douze éléments linéaires représente donc quatre droites <th, a'b',

.. '/';' el leurs deux transversales. En général une matrice de douze

formes linéaires .s'annule pour une sextique gauche de genre trois;

dans celie représenlation, la courbe peut donc se décomposer en

quatre droites et leurs deux transversales.

Il en ïé^ulte aussi que les couples de rayons communs aux con-

gruences (lonnées prises deux a deux sont des droites simples de I<\.

Si, dans le determinant F„ on fait abstraction de la dernière Ugne,

on a le lieu du point x lel que les points correspondants L, M, N
soul alignés; ce lieu se décompose en une cubique gauche accom-

pagnée de ses trois bisécantes ab, u'h', a"b".

Si l'on fait suivre le determinant F
4
d'une ligne de constantes

«,, «
s , a,, a

4 , coordonnées homogènes d'un point u, on obtient une

matrice s'annulant pour une courbe, du sixième ordre, lieu du point

x lel que les points L, .1/, N correspondants et le poinl e sont dans

un même plan passant par «.

IV. Dans le raisonnemenl qui a fait découvrir Ie lieu des centres

des faisceaux plans possédant un rayon de trois, quatre ou cinq

congruences iinéo-Iinéaires, il suffil d'appeler n, les coordonnées du

i) Cf. M. Stuyvaeut, Cinq Etudes... p. 37 uii sont indiquécs diverses propriélés

de la euurbe résultant de la représenlation par matrice el trouvant leur application

ici; nous omcttons ces développements pour abréger.

2
) M. Stuyvaert, Cinq Etudes... p. 15.
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plan d'nn (el faiseeau, d'exprimer que ee plan contient w et les pointe

correspondants L, M, N, . . . puis d'éliminer les x, pour avoir

1'ensemble des plans des faiseeaux; on obtient uu determinant ou

des matrices a éléments linéaires en u, analogues aux tbrinules de

plus haut : la dualité est complete.

3. Le calcul qui précède peut ètre dirigé de plusieurs autres

manières et notamment de telle facon que 1'on ne doive pas utiliser

les directrices des congruences, ni par conséquent les supposer

distinctes.

Nous passons sous silence ces autres procédés et nous nous bornons

a examiuer uu cas particulier, celui oü les congruences (1), (2), (3)

avant des directrices distinctes que nous désignons par «O, 60">

;

«(2
), b(-> ; a' 3

', b (:]\ la droite aW rencontre JW et b(3
K de raème que

a(2
) rencontre b>

[

> et b 3
), et a(s> rencontre 6(0 et b<2

) (mais «O ne

rencontre ni //'', ni n 2 ni a(3), etc).

Les droites n (] '/i- n ''•

i'0 a(2) è(3) torment, dans eet ordre, uu hexa-

gone gauche. Projetons-le d'nn point J de la surface F
4
correspon-

dante ; les rayons issus de J et s'appuyaut respeetivement sur «(')

et b'
]

>, sur <t"2) et />-', sur a :i) et M 3
) sont dans un même plan ; donc,

dans 1'hexagone projeté, les intersections des cótés opposés sonttrois

points en ligne droite; 1'hexagone projeté est un hexagone de Pascal
;

ses sommets sont sur une conique ; douc J est le sommet d'un cone

du second ordre passant par les six points (a'0 &(*)) et réciproquement,

-La surface F
t

est le lieu du sominet d'un cöne du second degré

passant par six points, et 1'on sait qu'elle est du quatrième ordre,

avec. les six points donnés comme points doubles et qu'elle contient

les 15 droites joignant ces points deux a deux et les 10 intersections

de deux plans déterminés par les six points répartis en deux ternes.

Soit a présent un double-six sur une surface cubique,

a ' a'V c0] a< 4 ) a(s > a«»

6H) b& h-V è( 4
' K») ««)

En reprenanl 1'analysé du n° precedent ou en iinitani le raisonne-

ment de M. Jan de Vries, on reconnait que les couples 1, 2, 3 ou

1, 2, 4 ou 1, 3, 4 ou 2, 3, 4 donnent chaque fois une surface /•',

analogue a celle qui a etc définie ci-dessus, et que ces surfaces out

en commun une courbe de dixième ordre c 10 ;
que si 1'on répartit

trois a trois les couples 1, 2, 3, 4, 5 on a dix surfaces F
t
avant

en commun vingt points, eentres de faisceaux . plans qui out un

rayon s'appuvant sur aW et 6W ({=1,2,3,4,5}.
Mais en vertu de la propriété établie au débul de cel article,
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chacun de cos vingl faisceaux conlieni aussi un rayon s'appuyarit

sur a' 61 et //''•
.

4. Pour terrainer, envisageons encore 1'hexagone gauche a'^b^-'i

,i
:t //

' ii-h'A du numero precedent, donl les cötés seront supposés

sur une surface cubique F, générale, et eherchons 1'intersection

de cette surface F
t
avec la surface F

t
lieu des sommetsdes cónes

quadratiques passant par les sommets de 1'hexagone (par hypothese,

il n'y a pas 4 som mets coplanaires).

Des '25 droites de F
A
neüf séulement sont sur F,, savoir

o'", WO, ,/'-, A-\ a(
s\ m

adW» ./-7»
1 .-(). oWé-3

) = a(3Ws
) = 0, aW') = a(-)6M-=0,

en désignant par </ A ' = O 1'éqiiation du plan mené par a(0 et 6'*)

.

En effet, 1° les neut' droites, autres que «-0
,
//", a^, 6( s

), d3\ b
:il

,

qui joignent deux points doubles de F
4 , ne sont pas sur F„ carune

surface cubique saus poinl singulier ne peut porter trois droites con-

eourantes; 2° Ie plan déterminé par exemple par la droite a(') et

Ie point (//')#) s'il coupait encore F
t
suivant deux droites, 1'une

de celles-ci passerait par (// '>(i
: - :

) et, par ce point, il y aurait trois

droites sur F
} ;

3° reste la 25 l6ine droite g de F
A , intersection des

plans menés par les sommets alternants de 1'hexagone. On constate

sans peine qu'elle ne peut rencontrer aucune des droites communes

a F
A

et Ft , siniin 1'hexagone aurait quatre sommets coplanaires;

elle ne peut pas davantage ètre sur F
t , sinon elle percerait Ie plan

a ' h'1 sur une des droites communes a F
A

et F,-

L'interseclion de F
t

et F
t

se complete par une cubique c,. La

droite g de F
A

perce trois fois F, en des points qui ne sont pas sur

les droites communes aux deux surfaces; ces points sont donc sur c,
;

il en résulte que cette cubique est plane et non dêgénérée.

Tja droite joignant Ie point {*

t' y
< h 1--'-) au point («(

2
) 50)) est (out

entière sur F
A

et recoupe F
3

sur la cubique c, ; même remarque

pour les droites (a'OfiW) («(») &('.) et (af2) ftW) (a(3) è( 2^) ; les trois points

ainsi obtenus déterminent Ie plan de c, et par suite cette courbe

même, puisqu'elle est une section plane de F,.

11 faut montrer toutefois que les trois points donl il vient del re

question ne sont pas, en général, alignés.

En effet par les six cötés de 1'hexagone, ou pent mener un fais-

ceau de surfaces cubiques. Les trois diagonales joignant des sommets

opposés percent encore une de ces surfaces en trois points, situés,

d'après ce qui précède, dans un plan passant pai' 1'intersection g des

plans menés par les sommets alternants de 1'hexagone ; nous avons

la un faisceau de plans coupant les trois diagonales en des ternes de
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points qui rie sont pas toujonrs alignés, car alors il en serail de

niéine des sommets alternants de 1'hexagone, ce qui ;i été exclu par

hypothese. Néanmoins deux plans dn' faisceau sont tangents a 1'hyper-

boloïde défini par les trois diagonale- et donnent trois intersectioris

alignées.

On pent formuler, si l'on veut, ces remarques comme des pro-

piïétés de 1'hexagone gauche.

Gand, Ie 26 Janvier 1912.

Wiskunde. De Heer W. Kapteyn biedt eene mededeeling aan-.

„Over eenicfe betrekkinyen tusschen Besselsche functièn."

1. Zijn r en s reëele getallen en stelt men

a — x sin a> J = ,v cos co

dan kunnen de sommen

iS = cos ri( cos &ft -f- cos /•,? cos sa

T = sin ra sin s(i -f- sin r
t

i sin sa

gemakkelijk in trigonometrische reeksen worden uitgedrukt.

Stelt men toch in

2S = cos (?'«-f *ji) 4- <vs (ra—s|3) 4- c°* (r/2-}-sa) + cos (rj?^s«)

2 7' = cos (ra— sjS) — cos (ra -\-sfi) -j- cos (>',?— sa) — cos (r{i-\-sa)

ra -|- s,i — *"# s<« f> 4" 8X cos o> = o cos (co— r/)

dan is

9 COS c/ r= SA' O sin f[ "= r.r

dus

Q =z ,?• ^/j-'-t-s' /</ </" = — .

s

Hieruit volgt

r.- (ra -; -sj) = cos [q cos (co— (/)]
— I

a
(o) — 27, (9) cos 2 (co— c/) +

+ 21
4
cos 4 (co— y) — ...

cot (ra -«,?) = co? [o cos (to-j-c/)] = ƒ„ (o) - 2/„ (o) cos 2 (co— y) 4-

-j- 2/
4
cos 4 (co+ c/-) — ...

cos (r$ sa) = cos [q sin (co f </>)] = I (o) -f 21, (o) cos 2 (co + r/) 4-

4-22
4
cos4(ü>+ c/)4- ...

cos (r/S—sa) — cos [o s/h (co— c/)] = /„ (o) + 2/
2
(o) cos 2 (co— if) +
+ 2ƒ

4
ros 4 (co -

(f ) 4- •••

dus na optelling

2S = 4/ (cj) 4- 8/
4
(o) .•<>* -Ir/ ((1S tco -(- 8/

s
cos Scr cos 8co 4- . . .

Evenzoo vindt men
2T=8I

S (f/) sin 2<psin 2tt)4-8J„ (o) sin 6c/ sin 6a>+8/l0 (^)st'n 10c/ si« I0co+...
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2. Gaan wij nu dezelfde grootheden 5 en 7' bepalen door Ver-

menigvuldiging van trigonoraetrisehe reeksen.

Daartoe herinneren we dat wanneer

/'(,!•) = i <i
e

-|- o, cos x ~\- a.
2
cos 2x -)-...

— ftj sin x -\- b„ sin 2x -f • • •

(/ (.e) z= \ a\ -f rt'j cos x -\- a'., cos 2x + . . .

hun produkl kan worden voorgesteld op deze wijze

ƒ (.») </ (r) = i 4 j .1, i'.«s * + A
z
cox 2x -\- . . .

Of

/(,/) <ƒ (.<) r= B, siw ,?• -)- B
a

.</?( 2,/' -)-...

waarin
'

Au = h 2 a'„, a, —:,, -\- k — (a'm a,„+n f om "',„+„ )

o i

'i re

B„ = \ 'S a'm 1>,—M -f- h 2 (
a 'm b,„+n — bm a'm f» )

u i

Wij kunnen deze coëfficiënten nog een anderen vorm geven, wan-

neer wij opmerken dat a^
ll
= a

f>
, n'-

l
, = 'i'

/
„ b-,,= — br en b = 0.

Dan toch is

o

— {a'm «w+h + a«i a'iu+ii )
= •-

in >',i -m

n

JS (a',« /v-f,— 6„i «',„+„ ) = 2 JS a'M ?>,,.

-n

zoodat

l.l„ 3= 2 f„, (a'„, a,n4-,i + "»l "':«+«
)

- M

00

4/?„ = 2 Em (a!m /',„-|-., — 6„, '(',„-|- n )

- n

waarin ?,„ voor m= — n, — ii -\- \ , . . . — 2, — 1, de waarde i

en f,„ voor m = 1, 2, 3 . . . de waarde 2 voorstelt.

3. Passen we vooreerst deze formules toe om de waarde van 5
te bepalen. Men heeft dan

i cos r<t = 5 / (>••'') 4- I
2
(rx) «w 2to + I

t
(rx) cos 4w -f . . .

i cos s3 =.- i /„ (sx) - I, (**) cos 2oj + ƒ
,
(s#) cos 4tu — . . .

waarin m even is en

ra

Om = lm (rx) a'm = (—l)
2 J,„ (sx).

Derhalve is

i) Zittingsverslag, 29 Febr. 1908.
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cos ra cos s,3 = - A
u ( .1., cos 2w -f -4

4
cos 4w f . .

.

4 2

waarin

OD

4.4„ = 2 e,„ ("',„ ",„-(-„ -f-
a,„ a'm+„ )

—

n

Of

m 11

44. = l(-i)T ««[/„(»*) /„,+., <*'<•) f (-i)«"i«M /„,+»(*•«)]

Evenzoo vindt men

1 L

cos /•,{ 'vu .*« = A
„ j- .1 .. cos '2(o -(- ^1

4
cos 4io -(-...

4 2

waarin

in ii

4 A'H = 1 (—l)2
_

e
(ll [I,„ f/v) Im+n («») + (—1)T

ƒ,„ (««) /M+) , (
r*)J ,

zoodat

4(4, + 4'„) = {1 + (- 1) T\2 (-1) :/
f«, [InM /«-H.(r*) f

- ii

4" ^m (»'*) /m-fn (**)]•

Is dus w = 2, 6, 10, .. dan verdwijn! deze coëfficiënt, terwijl voor

n = 0, 4, 8, . . geldt

m

2 (^»+A'„)= ± (-1)2 e„ [I,n (m) /;„+„ (/m-) + ƒ„, (
r«) Z„)+n («,)].

— u

Schrijft men dus

i 6' = C + 2 C
t
cos 4w -j- 2C

S
co.s 8e> + . . .

dan is

2 c4 „ = f (—1/' f2/J [j2/ , (<«) /2/,+4? («) f /
2/ , («) /\v+4(/ (...) |.

-2'/

Vergelijkt men deze uitkomst met de vroeger gevondene

\ S = 1 (o) 4- 2/, (o) co* 4y <:o.s 4eu + 2/
s
(o) cos 8r/> cos 8cu + . . .

dan kond, daar Q = » Kr1

/
,, (.c |/V + «») ''« 4? V = 4 JS (-l)p f2/J [J2/üM VH? (**) +

-2?

Ingeval r = s dan is </
= — , dus cos 4q g> = (—1)7 en

(-1)7 I4q (xr \/2) = S(-l)P
f
2/ , ],

t
, (r«) 7 2/)+47 (r«),
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waaruit voor q = volgt

I (xr[/2) = 2(-\feip r2P (rx).

(i

Dit laatste resultaat vindt men ook zoo men volgens Necmann

ƒ„ \: I 2) ontwikkelt in een reeks van den vorm

/„(.- J/2) = «„/„=(*) + «,/,*(*) + «,!,'(*) + . . .

4. < )m T te bepalen gaan we uil van

.', sin ra = /,( /••<') sin a> -\- I,{r,r) sin 'ha ~\- J,(ra) sin 5(0 -(-•.

i sin s,'3 = 1 Js.c) cos co — /, (s.v) cos 3u> -f- I h
(sx) cos 5o> — ...

dan is met de notaties van. Art. 2

m—

1

a' = a' (11 = (— l)~/,
H 'w) 6* = /„(«!)

terwijl nu m oneven is.

Derhalve is

sin rit sin *,? = />., sin 2cr> -)- 2?
4

st'w 4w -f ....

waarin

iBn — 2i e,„ (o'„, &„,-)_,, — /<„, "'„,4-,,)

of
ml «

45„ = 1 (—l)~2~e,„
| /,„ («*) /,„-)-„ (r«) - (— 1)

T
/„, (/•.0/w+„(.^)] •

—
ïï

Eveneens vindt men

- sin sa sin rft = S'
a

•«/« 'Jw 4- B'
4
sin 4to -)-...

4

waarin
m— 1 »

4Ö'„ = 1 (-lf2\„ |
/,„(/•.»•) /,„+„ (m) - ( -l)2"i,„ (m) f«+«(«B)l

dus

4 (5, + B') = [1—(— 1)«"}1(-1) ^f„i
[i,„(.s. )')/M+,,(.-,,)+/„/7-. ):)/,„+, 1(^)]-

Voor n = 0, 4, 8... verdwijnt deze coëfficiënt, terwijl vooi

n = 2, 6, 10, . . . geldt,

w-l

2(B„+ B'„) = É-{- l)~t-m[Im(
Sa:)Jm+n(ra;) 4- Im(ra)/»+*(«)]

.

Wanneer men dus schrijft

i 7' — Z?
a
smj 2tu 4- Z>

6
s<w 6co f D lu

sin 10tu + . . .
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dan is

i»4f/+2 = ^ (— l)
P
«2/(+lL^2/,+l (•<•') Ii, +i<j+3{r.v) +Ii,-+l (r.v) l-2

r+A,,+-i
{sa)].

-8,-1

Vergelijkt men dit resultaat met

i ï'= 2 ƒ,(.„•) sin 2cf sin 2to + 2i"„ (-) sin öy sin 6to -f- . . .

dan komt

/4v+2 («K»-2+ s
a
) sin (Aq 4- 2) r

f =
= i 2 (— 1)'f 2,.+lL/2/,+l(™) y 2H--l7+s( / '''' + /2

/
,+l('w)/2/.+4ry+3(^)I l

2
)

-2.;-l

•f

Stelt men r = s dan is cp= — , dus ,vm (4g -(- 2) </) = 1 en
4

re

I4g+o(xr\/2)= 2 (
— 1)^2,,+) hp+i (s«) J2p+4V+3 (''•'!

-27-l

waaruit voor y = volgt

J,(ar|/2) = l1 (— l)'
,

62/)+ |/2/)+l(^)/2/1+3(/-.r).

-1

5. Ten einde de formule (1) te controleeren kunnen we opmerken

dat

I4</ (.rl/r'4-*')

voldoet aan de differentiaalvergelijking

r-, + "

" -T- + [r'+« 2

H r )y = .

Stellen we

I-2
P
(r.i;) = m2/) . /2/,(-s.«) = »2C

dan voldoen deze aan

d2U2» 1 (/«>„ / 4« 5
\

*v* 1_ dv* / 4^ = ()

Passen we mi op den algemeenen term van het tweede lid der

vergelijking (1) nl.

Uip Vlp+iq -\- V2p «2p+4g

de bewerking

dx* x dx \ as' J x x'

toe.

Bepalen we vooreerst

\ir- + - D + f r'+ «
2 - —f-j (Maptty+4,) = Mt
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dun is

Z?(tt2pP2p+4
9) = ("-'//>'>+4.

/
4" !'2/>+4./-D"2/i)

of bij optelling

Wap-f-49 (
1>':

"2/) +.— -^"2p
I
=

(
~ — r ' j"2p»2p+49 -

Derhalve is

fyr + lii/,/

•u, = - —T~ "J .
y2p+49 f 11'Hli, i>02;,+4o

of daar

-/'"-> = "TT ("2/.-1 + "-V+l) / '"-'- :
T7 ("2p—1

— "-V+1 )

StV

(2p+ 4?) y2p+4y=Y ("2p-f-4 ?-l + »2p+4y+l)

s

Dü 2p+49= "g (ü2^+47-l — P2p+4
?+l)

Af, =»\S v«2p-l l'.,
/
,_)_4 y

._) -| H4
/; -f| y 2p+47+l)-

Op gelijke wijze vindi men

t
1 / 16o*M

7> : + — Z> + l r' -f*
2 -

-f j
(«o/)+47 (> ) = M,

en dus zoo we P het 2° lid van verg. (1) noemen

d'P 1 c/P l 16a")
h h '

,2 + »' P —
dx' x d.v

{
ar* |

= "7"— ( 1) «2/ L"2/<— 1 ü2p+4?-l + «2/,+ l y2
/.+47+l 4 «2p+4o-l P2p—

I +
i —27

+ W2p-|-J,+1 y2,,+ l 1

Schrijft men het tweede lid uit, dan komt

?<_4
9_1 V—l + «-47+I ''1 + "-1 U—49— 1 + «1 W-4J+1

(«-4J+1 t'1 + M-4./+3 *'3 + «1 ''-47+1 + "3 P-4
?+3 )

+ («-4 7+3 »3 + «— 4,/+") »5 + «3 «•—4^+3 + «5 P—47+5 )

+ (m_5 »49—5 + M-3 t'4,/-3 + Uiq -:, ü_5 -f «j y
_ 3 H_3

)

— («_3 1-47—3 + M— 1 J'47-l 4" «47-3 V—3 + M47-I W-I )

+ ("— 1 »49—1 4" «1 ''47+I + «4y— 1 «—1 + «47+I PI )



( 1003
)

2 (;q UJ(?_|_1 -f ll 3 »j9_|_3
-j- «4(/+1 ('1 -f M|

74-3 «3 )

+ 2 (« 3 Wj
9_|_3 -f M5 Ü4?+5 + "4<?+3 »3 + "4yf5 «5 )

Merkt men nu op «lal

n-„ — (— Ij" 'h, en p„ = (— 1)" u„

dan ziet men dat de geheele som in het tweede lid der vergelijking

zich tot nul herleidt, zoodal

d'P 1 dP— d 1-
'•" -

da,' .« tüa;

en

P = C Iiq (x Vr- + «')

daar de tweede integraal niet in aanmerking komt.

Om de constante C te bepalen zoeken we den coëfficiënt van

/ x \+'
- in r te bepalen en vergelijken dezen met den coëfficiënt van

,c \4'/ (?'"-fs
2

)
2 '/

in CIiq (al/V -4- s
%
), welke laatste gelijk is aan - C.

(4g)/

x \'i
De termen met I in P kunnen alleen optreden in het deel

(j)

1 2 ( 1)" Sop [lip (sx) i"2p+4
? (»'«'0 "f hp (»'«)

^2p-f-49 (**')]

waarin s ifl steeds de waarde J heeft. Vervangen we hierin de rang-

letter p door --p, dan kunnen we deze som schrijven

1 a?— 2 (—1)/- [i_2/J (m) i 4? _ 2/, (ra) + 7 2/U (ra) I47_^ («*)]
^ u

of daar /_
2/ , (0 = 72/ , (?)

~ 2 (—1)» [J,,, (W) I49- 2, (f*) + /2p («) /4 7
- 2, (««)]

-^ o

Wanneer men hierin de Besselsche functiën door hunne eerste

termen in de ontwikkeling naar opklimmende machten van het

argument vervangt, dan blijkt de coëfficiënt van
X V7

te zijn

of

s4 7



Nu is

(l+tA)47 + (l-Ü)47= 2

of als men stelt

( 1004 )

1
_
4? 4g- 1

) r ,

4g(4g-l)(4g -2)(4g-3) j4

4/

\ -\- iX— V l -)- A
2

(t'os r/o -f i swi </

)

1 — (A rrr l 1 -)- A
1
(cos /ƒ' i SWl

(f )

n ,,,y> i
4 g (4g -l) ,. ,

4g (/tg-l)(4g-2)(4g-3), 4

zoodat de gevraagde coefficiënl word!

S*? . (r
>_L s')C9

(1 + /.
2
)-'/ COS 4o</ r COS \<H

(49 ) (4?)-

waarin

/</ y = A

De vergelijking der coëfficiënten geefl dus

(,* +,»)*? (r«-r «
,

)
8«

.

<-(IN 1,//
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Wiskunde. De Heer W. Kapteyn biedt eene mededeeling aan

van den Heer M. J. van LTven: „Homogene lineaire differen-

tiaalvergelijkingen van de tweede orde met gegeven betrekking

tusschen twee particuliere integralen". (4
e mededeeling).

(Mede aangeboden door den Heer J. C. Kluyver).

In de vorige raededeelingen hebben we gesproken over de pariteit

van de functie I(r) in verband met de pariteit van de functies

x (t) en y (t). Het is toen gebleken, dat dezelfde functie 1 (r) twee

onderling half-gelijkwaardige krommen F(x,y) = Q bepaalt, wanneer

ze een een waardige even functie van x is.

Onderstellen we nu, dat 1 (t) bepaald wordt als evenmachtswortel

uit een zekere functie van t, dan belmoren bij dezelfde kromme
F(x,y)=0 twee tegengestelde functies 7, waaruit volgt, dat

F(x,y) = dan met zichzelf half-gelijkwaardig moet zijn.

We zullen ons, mede in verband met de hier gemaakte opmerking,

in het volgende in 't bijzonder bezighouden met alqebraïsche krommen
F(x,y) = 0.

Evenals we in verg. (31) en (32) (1° mededeeling, p. 395) I hebben

uitgedrukt in de integralen x en //, zullen we thans ook 1 =
</r

in een dergelijke gedaante brengen.

We zullen hierbij de volgende afkortingen gebruiken

:

= <PX Fy — 'Py Fx ,

% = (0)., Fy - (*),, FX
enz

.

Met behulp hiervan kunnen we verg. (31) schrijven in den vorm:

G = F: 7Ï—3HF: .

We vinden vervolgens

dl dx dy (n-l)Fz
h (n-l)FJT

I = -- = IX h Iv—= (lx F,, — I» Fx) = v '—'— .

dr dr J dt ziHl K J J
' zim

Berekenen we lx en T
y

uit (32), dan vinden we ten slotte

:

dl (m— 2)' = = _ _
/ = — =- — UF.HF.H+2F.*MI-GF.ri 1 F-3F. tH t+3H*F.*). (51)

Voor I 2 kunnen we schrijven:

hi-iy — —
P = (FJI — ZHF Y (52)

tF,H*

In de onderstelling, dat F (x, y, z)= een algebraïsche vergelijking

is zullen we door eliminatie der homogene veranderlijken x, >/ en z

65'

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XX A°. 1911/12.
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uit (~>1), (52) en F(x,y,z)]=0 geraken tot een rationale vergelijking

tusschen I" en 1 .

Is de oplossing hiervan

dan vinden we r uit

<P (P, /) = (53)

*-*>=S^r) = eW (54)

en 7(t) door onikecring der functie ii (/).

Daar •/ (/') een algebraïsche functie is, is t een algebraïsche

integraal-functie van 1 en /(r) de omkeering daarvan.

Vatten we 7 2 = A' en 1 = F als rechthoekige coördinaten op,

dan zal

<I>(X, ]
r

)
=

een zekere algebraïsche kromme vertegenwoordigen.

We kunnen de kromme 'f> (X, Y) = toevoegen aan het samen-

stel van alle krommen F(x,y) = die onderling gelijkwaardig zijn.

Een kromme F1
{x,y) = 0, die half-gelijkwaardig is met F=0 be-

paalt een tegengestelde I, dus een gelijke X en een tegengestelde

Y. De aan F
x
= toegevoegde kromme «f», = is dus het spiegel-

beeld van * = 0, t. o. van de A'-as.

De kromme «f»= 0, welke toegevoegd is aan een met zichzelf

half-gelijkwaardige kromme F=0, is derhalve symmetrisch t. o. van

de A'-as.

We gaan nu een eenigszins uitvoerige behandeling geven van het

geval, waarin F=Q een Tcegelsnede voorstelt.

Door een homogene lineaire substitutie (desnoods met complexe

coëfficiënten) kan dan steeds bereikt worden, dat een der oneindig

ver gelegen punten in de richting van de i'-as komt te liggen. In

dit geval is de vergelijking F (x, y) = lineair in y en de functie

y = <p (x) rationaal, zoodat het opereeren met de vergelijkingen (20),

(21) en (22) (J
e meded. p. 392)' tot weinig algebraïsche verwikke-

lingen aanleiding zou geven.

Daar we evenwel onze formules voor I en J uitgedrukt met be-

hulp van de impliciete vergelijking F{x,y, z) = al gereed hebben,

zullen we, mede ter wille van grooter symmetrie, ons van de onop-

geloste vergelijking F{x,y,z) = gaan bedienen.

Vooraf merken we op, dat niet alle kegelsneden door homogene

lineaire substituties in elkaar overgevoerd kunnen worden. Alleen

die kegelsneden toch kunnen door genoemde substituties in elkaar
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getransformeerd worden, waarbij de dubbelverhouding <f tusschen de

punten 5, en S2
in liet oneindige en de raakpunten /?, en Z2„ der

raaklijnen uit den oorsprong dezelfde waarde beeft; anders gezegd:

gelijkwaardige kegelsneden hebben gelijke (f.

We willen nu eerst de waarde van (f in de coëfficiënten der

vergelijking F=0 gaan uitdrukken.

De dubbelverhouding ó= (S
1S2 , R t

R
a)

is de dubbelverhouding der

vier stralen, welke deze punten met een vijfde punt der kegelsnede

verbinden, of van de vier punten, welke hun raaklijnen op een vijfde

raaklijn van de kegelsnede insnijden. Nemen we als vijfde raaklijn

een der raaklijnen ÜR
l

uit O, dan moet het raakpunt. R
z
beschouwd

worden als snijpunt van ()R
l

met zichzelf. De tweede raaklijn

OR^ uit O snijdt dan ()R
l

in (). Noemen we nog Sï, S2
' de snij-

punten van OR
l
met de asymptoten van S™ en S™ , dan kunnen

we schrijven :

S,'R, S,'
d=(S

l
S„R

l
R

t )
= (S

1
'S,',R

1 0) = S
S
'R

1
SJ O

of omdat &,' R
1 S,' R lt

s:o'

SJ o
De verhouding —— kan nu nog vervangen worden door de ver-

Oj O
houding der abscissen ,r

2
en a^ van Sa

' en /S'/, zoodat we als een-

voudigste uitdrukking krijgen

ö= — "O* (55)

De kegelsnede moge voorgesteld worden door de vergelijking

F (x,y,z)= a
xx
x* -f 2altxy + «„ƒ -f 2a irvz + 2a13yz -f atl z' = 0. (56)

We stellen nu

= A

en wijzen de onderdeterminanten van a„ . . . a„ resp. aan door

-4U . . . /4,,. Het asyraptotenpaar wordt dan vertegenwoordigd dooi-

de vergelijking

«n*
1

f" ^.«ry + a^f + 2a irvc + 2a„^ -f fa„ -—
De snijpunten van dit lijnenpaar met de lijn

y =: mx
65*
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door O worden nu bepaald door

K 2
m5 + 2a„wi -f an>' + 2(a

s
,n» + o„)« + f a„ — —

J
c
5 = (57)

Zal de bedoelde lijn door O de kegelsnede raken, dan moet m
voldoen aan

^„m 5 — 2^1
ls
?« -f A^ =

of

("««ss-"™')'»
5 — 2(a I8

o„— a
13
«
83)m + (a

ll(
7
3S
—a

18
3

) =
Of

(" 38 '« + «i»)' = « S8 («i,™' + 2a
i a»» + an) . . . . (58)

Uit (57) en (58) volgt voor de beide wortels x
1

: z
1
en #, : z, of

/ , en #, :

K«m 4
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We denken ons als grondkegelsnede de hyperbool

*—— 1.

« 2
b-

Willen we later onze resultaten gaan overbrengen op de ellips,

dan hebben we slechts b imaginair te denken.

Zijn .r
, //„ de coördinaten van het punt 0, .v

l ,y l
en sc

a , y, die van

de punten Sx
' en St

', dan geldt

x2— A
'o 2/»—y„os

2

'

os: 2/1—2/0

dus

(1 -f é)ie = d>, + x
t , ( 1 -f%„ = d}/, + y s

.

Omdat (.i'j, yj en (.c
3 , y2 )

op de asymptoten en hun midden

*i+*i 2/i+2/2
op de kegelsnede ligt, hebben we

'h —h
a b

waaruit volgt

a

(»i+*,)' (iu+y,Y = 4,

*i*i 2/i^s

zoodat

V_2V
a- b

2 „ + 2 "
y, 2/

/' / va

*» 2/

Of

4 rf = l-/2 = &

-^-1 = 4*

(61)
(V Ir (1+d) 2

Punten van gelijke d liggen dus op een kegelsnede gelijkvormig

en gelijkvormig gelegen met de grondkegelsnede.

We kunnen zoodoende de waarden van d, in verband met die

van k en )., als volgt schematisch voorstellen :
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I. in 't oneindige 'U=—

*

«
<*

s=— 1>

II. in het gebied der toege-

voegde hyperbool -l<ff
l<° i —!><ƒ,>— °°5

III. op de asymptoten rf^O , d"==F °°;

IV. tusschen de asymptoten en

de kromme 0<d
1
<+l , + oo>rf2>+l;

V. op de kromme '',=+ 1
> <h= J

r^'

VI. a. d. concave zijde d. kromme rf
1
=e'>, 0<t|>O, tf

2
=e-'>, 0<><jr.

Bij de i////)x geldl

:

VII. In 'tone^ndige ff,
—— 1

,
(f,=— 1;

VI. builen de kromme tf, =«'*, sr>tf>>0, cf
I
=«-'V\ 3r>iJ>>0;

V. op de kromme »f
1
-=+l ,

cf

.

2
=+ 1

;

IV. binnen de kromme +l>d'
1>0 , + 1<<) 2

<+ co;

III. in hel middelpunt rf,=0 , <ƒ„=+ oo.

We gaan thans den vorm der functie /(t) bepalen.

Uil (53) volgt:

/•', =2(« 11
/ + rtu -/i» 11 :) ,

F,j = 2(alixia22y-\-aiS z).

F-_ = 2 '",,.'.+ «„?/ 1 a„z) = 2g.

-"i. .
2"m »

2 ", a

/ƒ=: 2a
l2 , 2a„ , 2a„

2a 2a 2«-"'is i -"3.1 i '"sa

Fz =zFxsFy
- Z'^i?lc=4{a 18-(a lil

iB+ « Js
y-|-a

!)
,«r)—

o

3S (a11a;+o122/+ a
1]1
s)j=

= 4(i4„*—

^

lty).

/' =(/\),/'\,-(*\)y .F.
t
=8!J

2
,(<i

1 ,.H -o S3y-f«„«)}^ 1 ,(«i 1
*+ «i,.t/+ air')!=

= 8{(a„ïl„ + a„A„)« -\- (a l2A lt + altA 3t))y + (a„4
13 + as)J.„)*j:=

= 8 {— a ltASiai
- a13A sty + {A—a3SAtt ]z

j
= 8 (Ac — J

33 </).

r _ S\2".&(A„x—A ltyy __ 9
(^„.t— .4, ,y)

s

SA , ff— , ƒƒ=&.

Z=
2 l'zgA 3 s

t
f/A

-3 .
2>>

. A'j, (Az-A 3Sg) + 3.2". A= ^„«-^„«J"

2-^A

2'^A"

\(A^-A iayY -2g{Lz—A
%lg)

Nu hebben we

{Att
«-AltyY + A

t
,g>-2Agz=

= (A,;-+a
l3

-'A 33
).v> + 2{—A

l
,A„-\-alt

a„A„)ay + (A lt
*+ a,

i
*A ts)y>+

-f2(o1
,a„i„-Aa

I,)^ -f2(as
,a„4

8
,—AoM)y* + ^„a,, 1— 2Aaii> ,=

= (« 33
.4 33
— A)(«n £ 2 + -«,

2 *</ f« a^ 2 + 2c(
13.^^-2a.23 ?/; + a„* 2

)— Aa„as

= (a„4„—A)^—Aa,,.-
5

,



36 f-=T — MP -f 324
( 1 — "

33 88

) , . . . (64)

( joh )

of, omdat (x, y, z) voldoen aan F= 0,

(A,
s
w-A

isyy + Atlg*—Zhgz=— La%iz\

Derhalve vinden we

r==~(-A 3/f + 2/\^-Aa^), .... (62)

;=- 3
-(4

1
/-A«jr-') (03)

2zgL

Door eliminatie van g komen we tot

36

of, krachtens (59"),

3G/ ,= (2'—18)
2— 18 2 T, (65)

dus

6z=r± \/\r—i8(M-;.);|/
2—18(1—A)j

of

r Qdl
T — T = ± I . . . (66)

J i/j/
2 -18(1 +x)]\r- 18(1 -;.)|

/ blijkt dus een elliptische functie van r te zijn.

Voeren we 7" = u als veranderlijke in, dan komt er

36 PP = P — 36 i"
4

-f 324 (1— X*) P
of

9 f—~\ = u* — 36ws + 324 (1— A
2

) u

— u
{
u _ I8(14-i)}{« — 18(1—4)}

dus

r — r„ — =b | . . . (67)
J|/»{u-18(l+2)}{u-18(l-/)}

De singuliere punten zijn nu u
1
= cp, u.

2
= Q, u

t
= 18 (l-\-X),

ut
= 18 (1—X).

Een van hun zes dubbelverhoudingen is dus

ut
1—X

-i = = ff, .

u, l+X

De dubbelverhouding van de elliptische functie u = F- = Qij) is

dus gelijk aan de dubbelverhouding van de vier kenmerkende punten

S" , S," , Rlt R2
der kegelsnede F=0.

De invariant dezer elliptische functie is blijkbaar

_ 4 (<ƒ'-<ƒ+!,' _ (1 + 3A 8

)

3 (A+3a 88^, a )

J

1

27d' (1— <f)'
" 27 (1-A')= A2 27a,

8
.l„ (A-a,

s
^ 88 )

2
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Alvorens de elliptische integraal te gaan transtonneeren, willen we
even onderzoeken, in welk geval deze ontaardt. Ontaarding heeft

du
plaats, wanneer de vergelijking — =0 twee samenvallende wortels

dr

heeft. Dit geschiedt

1". wanneer ?. = 0, dns ri\ = rf
s
= -j- 1

;
in dit geval geldt of

= 0, óf A ts = 0, d. \v. z. óf de kegelsnede gaat door O, óf

ze raakt de lijn in 't oneindige aan, is ra. a. w. een parabool.

Deze beide typen van krommen zijn niet gelijkwaardig, maar wel

half-gelijkwaardig; ze hebben dus tegengestelde functies ƒ. Dit nu

stemt overeen mei hel feit, dal voor ). = de vorm onder liet

wortelteeken in f66) een volkomen vierkant is, zoodat er twee

gescheiden functies 1 te voorschijn komen. Om de typen asa
=

en A iS = Q behoorlijk uil elkaar te houden, zullen we terugkeeren

tol de vergelijkingen (62) en (63). Voor a, s
= nemen deze de

volgende gedaanten aan:

zbP = <è(—A ltg + 2Lz),

2:LJ=3A as o. .

Door eliminatie van g ontstaat nu

67=18— P (69a)

dus

1r 6dl

~J 18—J*
|/2 . are i/i

3 1/2'

of

J=: + 3l/2.eA^-° (70a)

Stellen we daarentegen A ti = 0, dan gaan (62) en (63) over in

f,r = 18/7 - 9a
ls

z,

2gi= — 3a3Sz.

Eliminatie van g voert nu tot

61= T — 18, (696)

waaruit volgt

UI ,
I

are t/i
'
—
J 18 -r Sy/J.

of

ƒ= — 3l/2. th?—^ (70&)
J/2

2°. Een tweede geval van ontaarding doet zich voor, wanneer

;. = -(-1 (of /= - 1), dus voor ö
l
==0, tf

2
=oo of (f

x
=ao, d

2
— 0;

in dit geval hebben we a„A Si
== A of altA lt -\-

a

7tAa s
= 0; de
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meetkundige beteekenis hiervan is, dat O op een der asymptoten (bij

de ellips in het middelpunt) ligt. De vergelijking (66) luidt nu :

'-S:
dl

. 6± are sin

zoodat

6J=±— - (71)
«" (t— r„)

3°. Wanneer tegelijk atl
= en A ls

= geldt, d. w. z. wanneer

de kegelsnede een parabool is en levens door O gaat, levert de

vergelijking (62):

l = ±3[/2.

Dit resultaat hebben we ook reeds vroeger gevonden (zie 2 de

mededeeling, p. 595). We kunnen het beschouwen als de samen-

vatting van (70a) en (70b) voor t = co.

Physiologie. - - De Heer Zwaardemaker biedt een mededeeling aan

van den Heer V. E. Nierstrasz : „Eenige calorimetrische onderzoe-

kingen over voorkom* n en grootte der opzwelwarmte bij weefsels".

(Mede aangeboden door den Heer Spronck).

Onder de talrijke physisch-chemische processen, die een dieperen

kijk op het wezen der functie gunnen, is de laatste jaren mede het

verschijnsel der opzwelling een factor van belang geworden. ')

Bedoeld wordt natuurlijk de echte moleculaire opzwelling, meestal

als diffusieverschijnsel opgevat '-), niet de capillaire of endosmotische

imbibitie. Als aangrijpingspunt voor eenige onderzoekingen in deze

richting, namen we de opzwelwarmte, daar de andere eigenschappen

der opzwelling, nl. volumencontractie der gezamenlijke massa op-

zwelbare stof -\- water '), en drukverhooging, meer indirect met het

wezen der opzwelling samenhangen.

Met 't oog op 't tijdroovende der meeste calorimetrische bepalingen

l
) W. OoTWald, Koll. Zustand der Stoffe, Oppenbeimer's Hdb. d. Biochemie.

Bd. I. p. 839.

L. Michaelis, Physik. Chemie der Kolloide in Handbuch Physik. Chemie und

Medizin, Koranyi und Richter. Bd. II. Leipzig 1'JüS.

M. H. Fischer, Uas Oedeem. Dresden 1910.

H. Freundlich, Kapillarchemie. Leipzig 1909.

~) J. Beinke, Untersuchungen über die Quellung einiger vegetabilischer Substan-

zen. Botanische Abhandlungen. Bd. IV. Heft 1.

3
) De stof op zich zelf beschouwd, neemt natuurlijk in volumen toe.
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namen wenietden voordat dool doorgaans1

) gebruikelijker! ijscalorhneter,

doch volgden eene methode, die dit bezwaar grootendeels ophief en

bovendien het doen van bepalingen bij kamertemperatuur toestond.

Onze methode was principieel eene bolometrische ; de warmteont-

wikkeling werd gemeten door weerstandswijzigingen in een dunnen,

met zijde geisoleerden en bifilair opgewonden koperdraad (doorsnee

0,1 mm., weerstand 25 Ohm). We gebruikten twee, in alle opzichten

zoo gelijk mogelijke bolometers (/>, en b
a

in figuur, lengte der buis

14 cm., dooisnee der binnenruimte 1.9 cm., doorsnee van den buitenom-

trek 3 cm.); de wand werd gevormd door een Dewar's glas, waardoor

de isolatie zoo volkomen mogelijk gemaakt werd. Deze waren in een

systeem, berustend op het principe van de brug van Whk.atstone.

als takken opgenomen en hadden ieder als tegen weerstand een dunnen

koperdraad, op een draadklosje gewonden [w
1
en u\) en een dunnen

niccolinedraad, waarvan men door een verschuifbaar klemschroefje een

willekeurig gedeelte mee in den weerstand kon opnemen en dezen

zoodoende van de gewenschte grootte krijgen. Deze beide tegenweer-

standen konden ten opzichte van elkaar eenige wijziging in grootte

ondergaan door een tusschengeschakelden ronden compensator c van

!) O. Krummacher, Ueber die Quellungswiirme des Muskelfleisches. Zeitschrift

für Biologie. Bd. 52. Heft 4 und 5.

V. d. Hoeve, Opzwelwarmte der lenszelfstandigheid. Ned. Tijdschrift v. Genees-

kunde. 28 Oct. '11.
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Dü Bors Reymoxd, welke bij draaiing eene andere verdeeling van de

lengte der beide door een stroom te doorloopen gedeelten (S=
stroomsleutel, G = galvanometer) niet zich meebracht.

De Dewarsche glazen waren in een kubusvorniigen calorimeter

geplaatst (lengte der ribben 42 cm.) bestaande uit 2 lagen, een

binnenlaag van kurk (dikte 3.5 cm.), en een buitenste laag van

hout. Een deksel van hetzelfde maaksel sloot het geheel. De Dewar-

sche glazen, bevestigd in een houten voetstuk, waren in het midden

van den calorimeter op eene horizontale smalle plank geplaatst,

welke aan eene zijde met een rond uileinde den wand doorboorde

en in verbinding stond met een houten kruk, waardoor het geheel

om eene horizontale as kon gedraaid worden. Dit had het voordeel

dat men bij gesloten calorimeter en gesloten Dewarsch glas het contact

tusschen weefsel en vloeistof op straks te beschrijven wijze kon

bewerkstelligen.

Aan den binnenwand waren beiderzijds de tegenweerstanden op

een plankje bevestigd. De ronde compensator stond apart, eveneens

in een afgesloten ruimte. Deze was aan de bovenzijde door eene

glazen plaat bedekt, voorzien van eene kleine opening, waardoor

eene loupe uitstak, welke eene scherpe aflezing der verdeelde schaal

toestond. De draaiing kwam tot stand door twee koorden, in ver-

schillende richting om den as gewonden, welke bij tractie zich in

tegenovergestelde richting afwikkelden en de verdeelde schaal roteerden.

Daar deze koorden (evenals de stroomdraden) door openingen in den

wand naar binten kwamen, kon men dus bij gesloten kastje de

rotatie doen plaats hebben. Op dezelfde wijze kwamen bij den

calorimeter de draadverbindingen naar buiten.

Deze vereenigden zich alle volgens de bovenvermelde bedoeling,

op een aan den buitenwand aangebracht systeem van klemschroeven

(zie figuur). Het spreekt vanzelf dat flinke isolatie tegen tempera-

tuurswisselingen (watten, vilt) zoowel voorde tegenweerstanden binnen,

als de verbindingen builen, noodzakelijk waren.

De bolometer zelf was als volgt ingericht. (Zie iiguur). Op den

bodem van het Dewar'sche glas (ö) bevond zich de kluwen vormig l

)

en bililair gewonden koperdraad. De beide uiteinden werden door

een dun glazen pijpje {p) (aan tien wand vastgelakt) naar boven
geleid en stonden door middel van een (likkeren koperdraad met de
klemschroeven in verbinding.

l
) We gebruikten eerst een koperdraad, spiraalvormig op een 5 cm. hoogo

glazen spil gewonden, in welks midden dan het weefsel terecht kwam. De
gevoeligheid hiervan was eehler ± 5 maal kleiner dan bij kluwenvorm, zoodat
we hierbii bleven.
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De afsluiting der Dewar'sche glazen geschiedde door een caoutchouc

stop, aan welks onderkant een haakje bevestigd was om het emmertje

(e) aan te hangen, waarin het op te zwellen weefsel gebracht werd.

Natuurlijk moest dit voor de proef begon boven den vloeistof-

spiegel in de buis blijven (afmetingen van het emmertje waren :

hoogte 2.5 cm., doorsnee buitenomtrek 1 cm.).

Zoodoende kon men bij gesloten bolometer wachten tot een rust-

toestand der galvanometernaald en dus een volkomen evenwicht

bereikt was, en dan door een draaibeweging der kruk het emmertje

van het haakje laten vallen en met de vloeistof in contact brengen.

Emmertje en bolometerdraad kwamen op die wijze altijd onmiddellijk

naasi elkaar en in denzelfden stand te liggen.

Voor bepaling der warmtehoe veelheden gebruikten we niet de

uitslagen der galvanometernaald, doch de grootte der draaiing welke

de compensator moest ondergaan om de naald op het nulpunt te

houden. De verdeelde schaal van den compensator liet deze wijziging

aflezen. Kortheidshalve noemen we den ronden compensator van du

Bois Reymond voortaan meetdraad. Het spreekt vanzelf dat de ver-

houding der ontwikkelde warmtequanta onderling anders was dan

die der meetdraadwijzigingen (de meetdraad vormt immers slechts

een klein gedeelte der tegenweerstandcn), dus een speciale ijking

voor ieder punt noodig is. Hierover later.

Het was nu de bedoeling door middel der opzwelwarmte eenige

gegevens te verzamelen omtrent de opzwelbaarheid van verschillende

weefsels bij diverse diersoorten. Daartoe werden gekozen: zoetwater-

mossel, konijn, duif en rund.

Anadonta fluviatilis bezit 2 sluitspieren, waarvan het meer centrale,

gele "gedeelte de functie van een snelle, willekeurige spier heeft, het

periphere, witte deel tijdenlang in een tonustoestand kan verkeeren 1

).

Ook histologisch verschillen deze spierdeelen.

Waar nu volgens Engelmann het tot stand komen der contractie

met een waterverplaatsing in de spierfibrillen gepaard gaat, is het

denkbaar dat colloïdale bestanddeelen der hypothetische inotagmen

dit water opnemen. Men zou dan mogen veronderstellen dat zich

in dergelijke spieren meer opzwelbare stoffen bevinden dan in de

in autotonustoestand verkeerende periphere spiergedeelten.

We deden onze waarnemingen met fijn gehakt weefsel, dat ver-

volgens gedurende een half uur aan een warmen luchtstroom (40° O.)

was blootgesteld en dan gedurende 2 dagen in een vacuumexsicca-

tor bij 40° verder uitgedroogd werd.

') J. Parnas, Energetik glatter Muskeln. Pflüger's Archiv., Bd. 134,
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We kregen dan een fijn poeder, waarvan we door wegen voor

en na de uitdrooging het verloren waterquantum vaststelden. Bij nog

langer verblijf in den exsiccator nam dit verlies met hoogstens

1-2 % toe.

Als regel geldt dat bij arithmetrische afname van watergehalte, de

opzwellingawarmte geometrisch toeneemt. Hier nu waren de ver-

schillen in watergehalte tijdens de verschillende bepalingen van een

zelfde weefsel zoo klein, dat zij, evenmin als de kleine tem perat uurs-

verschillen waaronder gewerkt werd (de uitersten waren 10 en 14° C),

als invloed op de uitkomsten (e herkennen waren.

We geven hier de relatieve uitkomsten van 10 proefreeksen met

anadontaorganen weer, èn voor het weefselpoeder, èn omgerekend

voor 't versche weefsel uit deze waarden en het bekende water-

verlies bij drooging. Ter vergelijking stelden we de waarde der

snelle spier op 100, terwijl de andere uitkomsten naar dezelfde ver-

houding herleid werden. We deden onze bepalingen hier steeds met

doses van 50 mgr. en namen het gemiddelde der schaalveranderingen

van tien meetdraad. Hiermee wordt een kleine fout gemaakt daar,

zooals we zagen, deze uitslagen niet geheel evenredig met de ont-

wikkelde warmte zijn, doch bij kleine verschillen is dit niet van

veel beteekenis.

De duur van een experiment was 3, hoogstens 5 minuten, daarna

had er geen verdere warmteopname plaats. We werkten steeds bij

gelijk vloeistofvolumen en onder ook verder geheel gelijke condities,

zoodat, voor onderlinge vergelijking der uitkomsten, de waterwaarde

van het toestel niet in aanmerking hoeft genomen te worden. We
mogen wel aannemen dat bij warmtehoeveelheden van deze orde,

de verdeeling der warmte over koperdraad, vloeistof en glas bij

deze inrichting der experimenten, telkens op dezelfde wijze plaats heeft.

Zoetwatermossel.

Relatieve en gemiddelde waarden der opzwelwarmte van

gele witte orgaan

(snelle) (autotonus) lever v. mantel corpus

spier spier Bojanus

a. weefselpoeder . 100 80.9 71.7 65.1 36.5 38.3

h. berekend voor

versch weefsel. 100 80.3 40.2 51.1 41.9 47.8

c. percentage wa-

terverlies door

indrooging. . . 84.2% 83.5% 90.6% 88% 80.6% 78.9%

Wij zien dus inderdaad duidelijke verschillen, en wel het meesl

tusschen spierweefsel eenerzijds en de andere weefsels anderzijds.
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Voor de verhoudingen in versch weefsel is dit nog sprekender.

Het verschil tusschen beide spiersoorten beslaat wel in dien zin,

dat de snelle spier 't meeste opzwelt, doch is te klein om er prin-

eipieele gevolgtrekkingen omtrent hel wezen der functies aan vast

te knoopen.

Uit de resultaten bij 'l drooge poeder zou men dan verder op-

maken, dat secretie- of excretieorganen als lever en orgaan van

Bojanus, deze sloffen in hoogere mate bezitten dan de verdere, meer

indifferente organen. Mogelijkerwijze slaat dit in eenig verband met

de secretorische functie dezer organen; men kan zich voorstellen dat

het proces der op/welling als voorbereiding voor verdere stadia van

belang zoude zijn.

Onder geheel dezelfde voorwaarden werd nu de volgende proef-

reeks gedaan met organen van 't konijn.

Hel waterverlies tengevolge van het uildroogingsproces varieerde

bij de verschillende organen tusschen 77 en 83 %• We laten hier

weer eenigé gemiddelde en relatieve uitkomsten volgen. Van ieder

orgaan werden minstens 10 bepalingen gedaan (10— 18).

Konijn.

Relatieve en gemiddelde waarden der opzwelwarmte van

wille spin- roode spier nier hersenen lever

a. weefselpoeder . . 100 104.7 126.1 91.2 94.1

b. berek. voor versch

weefsel ÏOO 114.4 114.4 78.3 93

c. gemiddeld percen-

tage waterverlies

door indrooging . 78.6»/, 76.6% 80.6% 81.7% 78.9%

We zien hier de verschillen tusschen de weefsels niet zoo sterk

als bij anadonta, vinden hier bovendien naast de spieren (vooral de

roode) mede de nierzwelling bovenaan, bij 't drooge weefsel zelfs 't

grootst. Ook de leveropzvvellinu blijft boven die van het centrale

zenuwstelsel. Evenals bij anadonta zien we ook hier de secretie-

excretie) organen een relatief groote opzwelwarmte hebben.

Ten einde naast deze relatieve waarden absolute te kunnen stellen,

werden verschillende methoden van ijking toegepast. Het meest vol-

deed die met behulp van JouLic'sche warmte.

Voor den daartoe aan te leggen stroomketen werden de diverse

draadverbindingen zóó gekozen, dal de weerstand hiervan (e verwaar

-

loozen was, tevens werd echter mede in den keten opgenomen een

dunne geïsoleerde niccolinedraad van bepaalden weerstand en werd
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deze, in een spiraal van geringe hoogte gewonden, op den bodem

van hel emmertje gebracht.

Zoodoende nam deze spiraal dezelfde positie in als bij de experi-

menten het weefsel poeder.

Door soldeering aan twee dikkere, geverniste draden, welke tusschen

stop en glaswand naar buiten gingen, en daar door klemschroefjes

met den stroomketen in contact stonden, was dus deze weerstand in

den keten opgenomen.

We moesten natuurlijk met dergelijke stroomsterkten werken, dat

de daarbij plaats hebbende warmteontwikkeling uitslagen op den

meetdraad geven van ongeveer dezelfde grootte als bij de weefsel-

opzwelling het geval is.

Uil de voorafgaande bepalingen met glaspoeder wisten we ongeveer

hoeveel warmte bij een bepaalden uitslag vrij kwam en konden dus,

1 .

uitgaande van de phvsische formule: warmte = — i* ~ t nagaan met
4.2

welke quantiteiten we te doen moesten hebben. Als doorstroomings-

duur werd dezelfde tijd genomen als bij opzwelling van het poeder

nou- warmte door den bolometer opgenomen wordt, dat is 3 minuten;

de weerstand van den •ïiccolinedraad werd 21 ohm bij een dikte

van 0,15 m.m. en een lengte van 40 cm.
Bij een temp. van 14° C. l

) kregen we nu bij een stroomsterkte (/)

van 30, 40 en 50 milliampères (m.a.) successievelijk gemiddelde uit-

slagen op den meetdraad van 46, 66 en 105 deelstrepen. Deze uit-

slagen nemen dus naar evenredigheid meer toe dan de stroomsterkte

en minder dan de quadraten der stroomsterkten, zooals trouwens te

verwachten is.

Van uitslagen, zich bevindende tusschen twee vrij dicht bij elkaar

gelegen geijkte punten, vonden we de ijkwaarde door lineair te inter-

poleeren. De kleine fout, die hiermee gemaakt werd, kon niet veel

invloed hebben.

We zagen, dat bij het witte spierweefsel van het konijn de ge-

middelde uitslag 68.5 was, dus ongeveer even groot als die bij een

stroomsterkte van 40 m. a. bij onze ijkingsmethode (66). Daar zich

echter in 't gebruik op 't bolometerkluwen opgeloste en geleiachtige

beslanddeelen afzetten, waardoor aan deze zijde de uitslagen 2—

3

maal kleiner worden dan aan de andere zijde
!

), moet ijking altijd

') Bij lagere temp. namen de uitslagen bij ijking iels toe bij eenzelfde stroomsterkte.

~) Bij grondig schoonspoelen en een dag staan in water is de oude gevoeligheid

van den draad weer hersteld, vergeleken met andere zijde. Op den. langen duur echter

schijnt beiderzijds toch eenige afname te ontstaan (mogelijk door gebreken in

isolatie, die zich ontwikkelen).
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onmiddellijk vooraf of in aansluiting aan een proefreeks geschieden ').

In de nu volgende proefreeksen, welke we met spierweefsel van

duif en rund deden, verrichtten we dus in onmiddellijken samenhang

met iedere serie proeven, onder dezelfde condities genomen, mede

eene ijking. We gebruikten bij de duit' drie verschillende spiersoorten,

nl. de gladde tonische maagspier, de hartspier en een dwarsge-

streepte borstspier, en vergeleken deze waarden onderling, zoowel

wat de relatieve, als hare absolute opzwellingswarrnten aangaat. Hier

werden doses van 100 mgr. gebruikt, bij duif I deden we voor

iedere spiersoort 10 bepalingen, bij duif II vijf.

Duif I.

a. gemiddelde relatieve

waarden

b. absolute waarden per

1 gram weefselpoeder

maagspier hartspier borstspier

100 90.2 89.9

8.1 7.1 7.0 gramkalorien.

We zien hier dus dat de Ionische gladde maagspier iets grootere

opzwelwarmte heeft dan de andere, terwijl tusschen die van borst-

en hartspier geen duidelijk verschil bestaat.

Duif II
maagspier hartspier borstspier

97.8

9.9 gramkalorien.

Hier heeft maagspier eveneens de grootste opzwelwarmte, al is

het verschil met de andere waarden kleiner. De borstspier heeft hier

iets grootere opzwelwarmte dan de hartspier.

Gemiddelde absolute waarden der beide reeksen zijn dus 9.J5,

7.8, en 8.5 gramkalorien.

Tot besluit zullen we thans de absolute waarden vergelijken met

a. gemiddelde relatieve
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die, welke Krummacher ') door middel van den ijscalorimeter van

lli nsen, in liare modificatie van Schulten en Wartha, verkreeg om
zoodoende een oordeel over beide methoden mogelijk te maken.

Waar Krummacher de opzwelwarmte bepaalde van den musculus

glutaeus max. van een pas geslacht rund (1 nur van te voren), deden

wij evenzoo en "innen als vroeger te werk.

Als gemiddelde van 10 bepalingen mei L00 mgr. weefselpoeder vonden

we per gram spierweefsel een opzwelwarmte van Ll.6 gramkolöriën.

Krummacher vond bij gedroogd, verder echter onveranderd spier-

weefsel 8.3 gramkal., voor eerst uitgetrokken vleesch 13.1 gram-

kaloriën.

Onze waarden zijn hiertusschen, wat grooter echter dan de zijne

voor alleen gedroogd vleesch Onze methode heeft op de zijne voor, dat

f', bij meer physiologische temp. de opzwelling tot stand komt,

2". dat de tijdsduur eener bepaling veel korter is;~men kan 4

bepalingen in een uur doen.

Verder onderzoek kan alleen een nader oordeel over de meest

geschikte methode geven, voorloopig lijken mij de genoemde voor-

deden niet onbelangrijk.

Opvallend is in ieder geval de groote hoeveelheid warmte, welke

bij opzwelling van reeds geringe weefselmassa's ontwikkeld wordt.

Conclusies.

1. Zoowel bij anadonta, als bij warmbloedige dieren blijken de

organen in gedroogden toestand vatbaar voor opzwelling Ie zijn en

ontwikkelen daarbij in sterke male warmte.

2. In 't algemeen ontwikkelt spierweefsel de meeste opzwelwarmte,

daarna volgen nier en lever.

3. Tusschen snelle en meer tonisch zich samentrekkende spieren

v
witte en gele sluitspieren anadonta, borst- en maagspier duif) be-

slaan te geringe verschillen in opzwelwarmte om voor contractie-

theorien van veel waarde Ie kunnen zijn. In ieder geval blijkt er

niet uit, dat spieren met snelle contracties steeds de grootste warmte
ontwikkelen.

4. De grootte der opzwelwarmte is bij spierweefsel van de duit'

gemiddeld 8,5, bij dat van hel rund 1 I ,li granikaloriën.

5. Voordeden der bolometrische methode zijn snellere bepaling

en opzwelling bij meer physiologische temperatuur.

6. De gevoeligheid der methode is zeer groot, een deelslreep op
den meetdraad geefl gemiddeld 1 a 2 honderdste gramkaloriën aan.

l

) 0. Krummacher. Ueber die Queliungswarme des Muskelfleisches, Zeitschrifl

für Biologie, lid. 52, Heft 1 mul 5.

66
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Scheikunde. De Heer Franchjmont biedt eene mededeeling aan

van de Heeren L. \ \n Italije en M. Keubosch: „Over

Minjak Lagam". (Voorloopige mededeeling).

i.MeiJr aaiiuilitiilni dom tlun Heer van RomBURGH).

1. In de literatuur der laatste 60 jaren wordt herhaaldelijk gewag

gemaakt van een balsem, die niet den naam Minjak Lagam wordt

bestempeld en die op Sumatra wordt gewonnen. De balsem wordt

nn eens beschreven als een vloeibaar olie-achtig product, dat uiterlijk

veel overeenkomst bezit met Copaiva-balsem, dan weer als een massa

met vuilwitte kleur en een talkachtige consistentie.

Lil den olieachtigen balsem isoleerde Haussner ;Aichi\. der

Pharm. 21, 241, 1883j een koolwaterstof, waarvan hij een hvdro-

chloride van de formule Ca0 H„. 4 HC1 en het smelt|>. 114° bereid heeft.

2. Algemeen vindt men opgegeven, dat de Minjak Lagam afkom-

stig is van Canarium eupteron JMiq. Voorloopig moet die herkomst

voor den vloeibaren vorm van den balsem aangenomen worden. Er

beslaat echter reden tot liet vermoeden, «lat de balsem niet van de

genoemde Burseracea, doch van een Dipterocarpacea afkomstig is.

Beide balsemsoorten zijn door ons onderzocht.

De vloeibare soort kwam voor in een verzameling door de Vbiëse

tijdens eene reis m Nederl. indië (omstreeks L857) samengebracht.

Als botanische herkomst was op de flesch Canarium eupteron M'kj.

vermeld.

De meer vaste soort werd door bemiddeling van het Depart. v.

Landbouw in Nederl. Indië verkregen. Zij was afkomstig uit midden

Sumatra. Aanvankelijk was de botanische afstamming onbekend.

Het onderzoek van hputstukjes, die in den balsem voorkwamen,

verricht door den heer Janssonius ie Groningen, leerde, dat de balsem

van een Dipterocarpus-soort moest afkomstig zijn; dit werd bevestigd

door de determineering van met veel moeite verkregen herbarium-

materiaal. De determinatie, verricht door Dr. VALETON en Dr. Smith

te Buitenzorg leerde Dipterocarpus Hasseltii III. en Dipterocarpus

trinervis lil. als stamplanten kennen.

3. De balsem van Canarium eupteron Mig. is dun vloeibaar:

reuk, kleur en zwak groene fluorescentie herinneren aan die van

Copaivabalsem. De verhouding tegenover oplosmiddelen is ongeveer

gelijk aan die van genoemden balsem. Met een gelijk volumen

zwavelkoolstof gelatineerl de balsem, zoodat de buis kan worden

omgekeerd zonder dat vloeistof uittreedt.

Wordt de balsem in een waterbad verwarmd, dan wordt hij bij

DO dikvloeibaar ; na bekoeling is de inhoud der buis tot een gelei

gestremd. Waarschijnlijk is polymerisatie de oorzaak van dit ver-
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schijnsel. In verband mei hel feit, dal van sommige Dipterocarpus-

balsems een gelijk gedrag bij verwarming wordl vermeld en ook

met de boven reeds aangehaalde overeenkomst met Copaiva-balsem,

komt ons een nieiiw onderzoek naar de herkomst van de vloeibare

Minjak Lagam gewenschf voor.

Deze Minjak Lagam beslaat grootendeels uit tegenover alkali in-

differente verbindingen. Hel zuurgetal is 10.45; het verzeepingsgetal

14. S. Het gehalte van vluchtige olie, die niet waterdamp kan wor-

den overgedreven, bedraagt ± 49 % Deze olie is kleurloos, heeft

een soortel. gew. van 0.9051 (15 /15°) en eene breking van 1.4972

(24°); in 100 m.M. luns bedraagt de draaiing -7.5°.

Bij fractionaire distillatie gaan van de olie tusschen 258° en 261°

ruim 93 % over. Van deze fractie werden de volgende constanten

verkregen :

Kookpunt (gecorrig.) 261°—263°.

Draaiing in 100 m.M. buis -7.46°.

Refractie 1.49935 (16.5°).

Soortelijk gewicht 0.905
(

15

°/i 5
°)-

Deze fractie bleek geheel uit Caryophylleén te bestaan.

Bij element, analyse leverden 206.7 mG. —668.1 mG. CO, en

220.5 mG. H
20,

Gevonden. Berekend.

C 88.10°-/, 88.15%
H 11.96 1185

Het molec. gewicht bepaald door vriespuntsverlaging in benzol,

bedroeg 205 i,berekend voor L\,, H i4
—204).

De identiteit van de koolwaterstof met caryophylleén werd nader

aangetoond door de vorming van den caryophylleenalkohol (smeltp.

92°—94°) en van het fraai blauwe nilrosiet (smeltp. 111°—112°).

Ook het voorkomen van een zoo groole hoeveelheid caryophylleén

in dvw vloeibaren Lagambalsem pleit voor de veronderstelling, dat

deze niet van eene Burseracee, doch van een Dipterocarpacee afkom-

stig is.

Tot nog toe werd Caryophylleén in groote hoeveelheid slechts in

kruidnagelolie en in Copaivabalsem aangetroffen.

Omtrent de botanische herkomst van den balsem en over de

samenstelling der daarin aanwezige hars hopen wij later mededeeling

te kunnen doen.

4. De balsem van Dipterocarpus Hasseltii BI. en D. trinerois BI.

Beide genoemde boomen verschillen onderling zoo weinig, dat /.ij

door sommige botanici voor ééne soort gehouden worden.

66*
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1 >e balsem voriïil een vuilwitte massa, die bijna niet is uit te

gieten; daartusschen komen houtstukjes voor, terwijl ook een wei-

nig water aanwezig is. De reuk is onaangenaam, ('enigszins aan dien

van Copaivabalsem herinnerend.

l!ij distillatie met water konden uit 2 monsters balsems respect.

LO.5 % en 22
''

vluchtige olie worden verkregen.

Deze olie was kleurloos en dik vloeibaar en had eenigszins den

reuk van copaivabalsem.

Som-tel. gewicht 0.9132 °
15 °) ; breking 1.50137 16.5°) ; draaiing

in 100 mM. huis !).75 (15°).

Hij de rectificatie der olie werd water afgesplitst. De olie werd

daarom eenigen tijd met metallisch natrium verwarmd en vervolgens

gedistilleerd^. Zij leverde hij onderzoek de volgende cijfers:

Kookpunt gecorrig.) 261°— 264°.

Draaiing in 101) m.\l buis 8.9° (16°)

Refractie 1.50029 (16.5°)

Soortelijk gewicht 0.9065
(

15% 5
o)

Door de vorming van het blauwe nitrosiel (smeltp. 112°— 113°)

kon de identiteit der olie mei caryophylleen worden aangetoond,

zoodat deze koolwaterstof' ook in den balsem van Dipterocarpus tri-

nervis BI. en D. Hasseltii BI. in groote hoeveelheid voorkomt.

Omtrent dien balsem kan nog worden medegedeeld, dat daarin

naast eei g met nadei onderzocht harslichaam, ongeveer 19% van

een goed kristalliseerend phytosterol voorkomen.

Leidt ii. Februari 1912.

Scheikunde. - - De Heer Fkanchimont biedt eene mededeeling aan

van den Heer L. van Itali.ie
;
„Over Dipterocarpol"

,
(voor-

loopige mededeelde .

(Mede aangeboden dooi den Heer Van Romburgh)

Bij het onderzoek van den balsem van Dipterocarpus Hasseltii en

D. tiïnervis (Minjak Lagam weid een goed kristalliseerend lichaam

verkregen.

Wordt de balsem met petroleumaether gemengd, de oplossing afge-

goten en de rest met petroleumaether uitgetrokken, totdat daarin

niets meer oplost, dan blijven 34 % van den in bewerking genomen

balsem over in den vorm van witte kruimelige stukjes, gemengd

met houtstukjes. Door uitkoken met alkohol en filtratie, wordt een

vloeistof verkregen, waaruit zich bij bekoeling kleurlooze kristallen
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afscheiden en wel lol een hoeveelheid v;m 11) "/„ van den oorspron-

kelijken balsem.

De kristallen hebben een sraeltp. van 128°, dal dooi' herhaalde

kristallisatie uil alkohol tot 134°—135° kan opgevoerd worden, doch

dan ook constant blijft. Ook bij verwarming mei alkoholische kali-

loog en daarop volgende kristallisatie- uit alkohol blijft hel smeltp.

constant.

Het verkregen lichaam geeft de voor phytosterolen kenmerkende

klem-reacties met azijnzuuranhydride en zwavelzuur, met chloroform

en zwavelzuur, enz. Daar het zich in meer dan een opzicht onder-

scheidt van de bekende phytosterolen wordt hel voorloopig met den

naam Dipterocarpol aangeduid.

Dipterocarpol vormt kleurlooze, dubbelbrekende, rechtuitdoovende

2 assige kristallen, die gemakkelijk in chloroform, in aether en in

azijnaether, doch moeielijk in konden alkohol oplosbaar zijn.

Bij J30° verliezen zij neen kristalwater.

Bij element, analyse, werden de volgende uitkomsten verkregen :

verbranding met koperoxyde : verbranding met lood-

chromaat:

C = 80.78 80.68 80.69 80.53"

H = '11.43 11.41 11.45 11.35

Gemiddeld dus: C «0.67 H 11.41.

Bij Molec. gew. bepaling volgens de methode der vriespuntverla-

ging werd gevonden M = 433.

De formule Ca7 H„ O
a

verlangt C «0.51» H 11.44 en een molec.

gew. van 402. De gevonden waarden zijn dus daarmede voldoende

in overeenstemming.

Dipterocarpol is rechtsdraaiend en wel bedraagt au (bepaald in

chloroform) -f 64.6°.

Bij de gewone wijze van acetyleeren dooi- koken met azijnzuur-

'anhydride en natriumacetaat, waarbij de duur van het koken zeer

gevarieerd werd, kon geen kristalliseerbaar aeetylderivaat worden

verkregen ; evenmin mei azijnzuuranhydride en zwavelzuur of zink-

chloride. Waar de phytosterolen in het algemeen zoo gemakkelijk

aeetv leerbaar zijn vormt dipterocai pol dus een uitzondering.

Wordt dipterocarpol met natriumacetaat én azijnzuuranhydride gedu-

rende 3 uur op 1 1>0° verhit, dan stolt de inhoud der buis na bekoe-

ling tol een kristalmassa, waaruit, na afwasschen met water, door

omkristalliseeren uit alkohol, kleurlooze, dubbelbrekende, recht uit-

doovende kristallen kunnen worden verkregen, die bij 69°—70°

smelten.

Deze kristallen vormen hel anhydride van dipterocarpol.
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Bij element, analyse werd gevonden :

I II De formule ('.,. 1I U O verlangt:

C 84.74 84.20 84.37

H 11.82 11.36 11.47

Het dipterocarpol-anhydride ontstaat ook, naast diphenylureum, bij

verwarming gedurende korten tijd van dipterocarpol met phenyliso-

cynaat.

Wordt dipterocarpol in benzol opgelost en gedurende 6 a 7 uur

met Kiliani's chroomzuur-mengsel geschud dan gaat liet over in een

keton (dipterocarpon) dat uit alkohol in goed ontwikkelde kristallen

kan worden verkregen.

Dipterocarpon vormt zuilvormige, toegespitste, rhombische kristal-

len mei een smeltpunt van 183°— 184°. Zij bevatten geen kristal-

water en geven bij toepassing van de bekende phytosterol-reacties

minder intense kleuringen, dan liet dipterocarpol en zijn anhydride.

Vooral liet laatste is gekenmerkt door zeer sterke kleurreaeties.

Bij element, analyse werd gevonden,

I 11 De formule C s7 H 44 S
verlangt:

C 77.85 77.45 77.88

11 10.43 10.58 10.66

Voor het molec. gew. werd gevonden :
40!' en het niolec. gevv. 416.

Werd dipterocarpon in benzol opgelosl en nogmaals 6 uur mei

chroomzuurmengsel geschud, dan kon het onveranderd uitdebenzol-

oplossing worden teruggekregen. Het smeltp. werd op 182°—'183

bepaald en bij element, analyse het ('-gehalte op 77.69 en het

H-gehalte op 10.30 gevonden.

Dipterocarpon is rechtsdraaiend en wel bedraagt ao (in chloroform)

-f 71.03°.

1'il hel dipterocarpon werd met hydroxylaminehydrochloride en

kaliumhydroxyde een oxime gemaakt. Dit oxime is zeer moeielijk

in alkohol oplosbaar en wordt het best uit ijsazijn onigekristalliseerd.

Hel wordt dan afgescheiden in mikroskopisch kleine kristallen, die

die bij 249°- 250° onder ontleding smelten.

Voor het stikstofgehalte werd gevonden 2,5°/ . De formule :

Cs! 11,, NOM) verlangt 3,48%.
Wordt dipterocarpol in ijsazijn opgelosl en met chroomzuur geoxy-

deerd, dan ontstaal weder het bij 183°— 184° smeltende dipterocarpon.

Door kaliumpermanganaat wordt het dipterocarpol (in aceton oplos-

sing) niet veranderd.

De inwerking van broom leidde niel lol de vorming van een

gekristalliseerd product. Steeds werden, onder ontwikkeling van

boomwaterstofzuur, amorphe, harsachtige lichamen gevormd,

o
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l!ij inwerking van de oplossing van Joodmonochloride volgens

Wijs op de oplossing van dipterocarpol in tetrachloorkoolstof werd

iets meer dan 3 atomen halogeen gebonden. Ook hier werkte het

halogeen niet alleen addeerend, doch ook substitueerend. Bij vermen-

ging met water van de geiodeerde vloeistof werden dampen van

halogeen waterstot' waargenomen.

Bij de reductie van dipterocarpol in kokende oplossing in ainvl-

alkohol met natrium werd geen gekristalliseerd dihydropreparaat,

doeli eene amorphe harsachtige massa verkregen.

Als de uitkomst van dit voorloopig onderzoek kan dus worden

medegedeeld, dat dipterocarpol ecu phytosterol is van de formule

C,. H
4 , 0,, waaruit gemakkelijk een molecule H, O kan worden

afgesplitst.

Leiden, Februari 1912.

Scheikunde. - De heer Holleman biedt eene mededeeling aan van

den heer J. Böeseken : „De configuratie van het benzol, het

mechanisme der benzolsubstitutie en over de tegenstelling der

vorming van para-ortho- tegenover meta-substihitieproduclen"

.

(Mede aangeboden door den Heer Hoogeweeff).

Naar aanleiding van den bijna gelijkluidenden titel der mede-

deeling van den heer T. van dee Linden in deze verslagen (1911

l>.
7oi' wensch ik enkele opm srkingen te maken, ten einde mijn

standpunt in deze /.aak uiteen te zetten.

I. Daartoe is het gewenschl de redenen te ontvouwen, die mij

den oorspronkelijken ring van Kékulé als symbool voor het benzol

en al zijne derivaten doen verkiezen hoven elke andere configuratie,

zoolang men uitgaat van de hypothese der constant-gerichte vier

waardigheden van de koolstof.

Vooreerst kunnen alle voorstellingen in de ruimte, waarbij de /.os

koolstofatomen niet in éénzelfde vlak gedacht worden, op zijde wor-

den geschoven, daar de alsdan te verwachten optisch-actieve substi-

tutie-producten tot nog toe nooit zijn geconstateerd.

Van alle symbolen komen verder alleen diegene voor discussie

in aanmerking, waarvan de waterstofatomen volkomen symmetrisch

verdeeld zijn.

Van de/.e laatste zijn er slechts twee, die zooveel mogelijk mei

alle eigenschappen van hel benzol rekening houden, het zijn de

bekende ringen van Kkkilk en van Armstrong-v. Baeyeb.
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De eerste steunt geheel op de vierwaardigheid van de koolstof ; zij

is een consequente voortzetting van de symbolen van alle verbindin-

gen, die uitsluitend uil koolstof en waterstof bestaan; zij geefl reken-

schap van de meeste eigenschappen van het benzol, is onmiddellijk

toe te passen op alle substitutieproducten en op alle gecondenseerde

systemen.

Zij geefl ons echter neen voldoende opheldering van de betrekke-

lijke verzadigdheid van het benzol en van liet niel niet zekerheid

bekend zijn van enkele mogelijke isdmeren (zooals bijv. van twee

ortho-derivaten). Armstrong heeft gemeend deze moeielijkheden te

kunnen ondeijyangen door de centrische formule voor te stellen.

Deze is door Von IIm.i ik overgenomen naar aanleiding van het

scherpe verschil tusschen het benzol en de echte onverzadigde di- en

tetrahydroderivaten.

Het behoeft echter geen betoog, dat men met het invoeren van de

gemeenschappelijke binding van alle koolsfofatomen naar het centrum,

dus van een nieuw soort binding, geen verklaring geeft van de afwij-

kingen, die in het benzol worden aangetroffen : men symboliseert /.e

en legt zich er bij neer.

Een verklaring kan alleen verwacht worden, wanneer men, buiten

de ringsystemen om. tot een oorzakelijk verband koml tusschen de

-labiliteit van hel benzol en van een bepaalde groepeering van zes

koolstof- en zes waterstofatomen.

Een -iap in de goede richting is gedaan door Tiiiki.k. Wanneer

wij het werk van Tiiiki.k ontdoen van hypothetische beschouwingen

dan blijft er als vaststaand over, dat, in een geconjugeerd systeem de

omerzadi^'dheid opgehoopt is in de uiteinden.

In den benzolring als eiinltloos geconjugeerd systeem is een derge-

lijke ophooping niel te verwachten, elk koolstofatoom zal dus even

veel of even weinig onverzadigdheid bezitten, een sterke vermindering

van het additie-vermogen zoude daarvan liet gevolg kunnen zijn.

Hoewel wij wel kunnen begrijpen, dat de gelijkmatigheid in de verdee-

ling van de onverzadigd heid deze minder geprononceerd kan maken,

geeft ons deze beschouwing toch geen bevrediging, omdat dan cyclo-

butadieën en cyclooctatetraëen een even weinig onverzadigd karakter

moesten bezitten als benzol, hetgeen van hef eerste zeker niet liet

geval i-, aangezien men het non nooit heeft kunnen verkrijgen, terwijl

van het laatste zeer onlangs door WTllstatter en Waser (B. 44

p. 'A-l'2'.i i- bewezen, dat het zich als een zeer onverzadigd lichaam

gedraagt.

Hierdoor is hel waarschijnlijk, dat de ring met afwisselende dubbele

en enkelvoudige bindingen de betrekkelijke verzadigdheid van het
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benzol niel voldoende kan verklaren. In zooverre ga ik mede niet

Wii.i.stattkr en Waseb (1.c.)i niet echter niet hunne meening, dat

daarmede de ring van Kkkci.k moet vervangen worden door dien

van v. Baeyer.

Want evenmin als het volgens de beschouwingen van Thiele duide-

lijk is, waarom onder de eindeloos geconjugeerde systemen alléén

de zesr'mg een zoo bijzondere plaats zou innemen, is het te begrijpen

waarom alleen deze en niet alle andere ringsystemen centrische bin-

dingen zoude bezitten.

Er is echter een andere omstandigheid, waardoor de ring van Kkkii.k

zich, wal zijn ruimte-stabiliteit betreft, gunstig van alle andere

onverzadigde ringsystemen onderscheidt: hij heeft de geringste ring-

spanning.

Houden wij n.1. consequent vast aan het denkbeeld der constant-

gerichte valenties, dan bedraagt de hoek tusschen de zijden vanden

benzol zeshoek (360°—309°28') : 2 = 125°itf'. De ringspanning volgens

von Baeyer is dus = 2°38' d.w.z. veel geringer dan die van den

verzadigden zesring l

).

Elke andere bindingstoestand tusschen de in een vlak gelegen

atomen, dus ook en in zeer sterke mate de centrale (voor zoover hij

de beteekenis heeft van een attractie tusschen atomen, en iets anders

kan er toch niet mede bedoeld zijn) is ongunstiger.

In den benzolring volgens Kékulé is dus in elk der hoekpunten

slechts een geringe ringspanning, terwijl daarenboven in geen der

hoekpunten een overmaat van on verzadigdheid aanwezig is. Zoolang

men aan de constant-gerichte vier valenties vasthoudt is dit symbool

meer dan eenig ander in staat rekenschap te geven van de weinig

geprononceerde onverzadigdheid van het benzol.

De tweede moeilijkheid, dal er meer derivaten mogelijk zijn dan

er inderdaad zijn gevonden, is van minder beteekenis. Men heeft bij

andere ringvormig en niet ringvormig opgebouwde stoffen zoo dik-

wijls een uiterst gemakkelijke onderlinge verschuiving van dubbele

en enkelvoudige bindingen met gelijktijdige verplaatsing van water-

stofatomen moeten aannemen, dat ni.i. dergelijke verschuivingen in

(\vw benzolring waarbij niet eens een verplaatsing van atomen noodig

is zonder eenig bezwaar mogen aangenomen worden.

Hel spreekt overigens van zelf, dat met het aanvaarden van den

ring van Kkkii.k niet gezegd is, dat deze den werkelijken toestand

van hel ïiiolekuul weergeeft.

Onze voorstelling blijft gebrekkig, maar de oorzaak daarvan ligt

') De spanning eventueel veroorzaaki il de dubbele bindingen staat loodrecht

op het ringvlak, beïnvloedt de eigenlijke ringspanning dus niet.
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dieper, zij wortelt in hei ondoeltreffende van de hypothese der con-

stant-gerichte valenties.

II. TntELK heeft, ten einde tot een verklaring te komen der door

hem waargenomen ongelijkmatige verdeeling der onverzadigdheid bij

een geconjugeerd systeem, de hypothese opgesteld, dat elk dubbel ge-

houden atoom een zekere rest-valentie bezit, welke aan de eind-

standige koolstofatomen vrij blijft, terwijl deze residuen elkander aan

de middenstandige atomen zouden neutralizeeren.

Hiermede verliet Thiei.e de valentie-theorie; sterk komt dit tot

uiting in (\rn door "hem voorgestelden benzolring, waarbij elk kool-

stofatoom vijf valenties verkrijgt.

Ook Akmstkong en v. Baeyer lieten de valentie-theorie eenigszins

varen door het invoeren van een geheel nieuw soort binding tusschen

alle koolstofatomen tegelijk.

Beide pogingen zijn uit der aard halfslachtig, maar zij zijn te be-

schouwen als het bewust worden van de onvolkomenheid van de

hypothese der constant-gerichte valenties, die bezig is op de eigen-

schappen van het benzol te stranden.

Ik hen tot de overtuiging gekomen, dat inderdaad de gewone

valentie-theorie moet worden op zijde gesehoven, maar dit dient men

dan ook consequent te doen.

A. Werner in zijne bekende verhandeling over de theorie der af-

finiteit en valentie [Vierteljahrsschrift d. Zürich. naturf. Gesell 1891)

heeft het eerst het grondidee der alzijdige affiniteit opgesteld. In

zijne „Neuere Anschauungen. . . . 2e druk pag. 81" geeft hij de defi-

nitie „de affiniteit is eene van het Centrum van het atoom gelijk-

matig naar zijne oppervlakte werkende aantrekkende kracht" en ver-

volgens „de valentie is een van valentie-eenheden onafhankelijke

empirisch gevonden getalverhouding, waarin zich de atomen niet

elkander verbinden'. Het is jammer, dat aan deze vrij scherpe defi-

nities door het invoeren van het beeld dei 1 aantrekkingsoppervlakten

(Bindeflache), om het vastgelegde affiniteitsbedrag te verzinbeelden,

weer eenigermate afbreuk wordt gedaan.

Ook de onderscheiding in hoofd- en nevenvalenties, die vooral bij

de anorganische symbolen een belangrijke rol moeten spelen, acht ik

minder gelukkig; zij moet aanleiding geven tot willekeuren verwarring.

Maar dit zijn betrekkelijk kleinigheden, het moet erkend worden

dat het doorvoeren van het idee der alzijdige affiniteit het overzicht

der anorganische verbindingen in hooge mate vergemakkelijkt heeft,

terwijl het aan de organische verbindingen een rationeelen grond-

slag heeft gegeven.
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Hel koolstofatoom kan vier atomen om zich heen groepeeren on

zal dit dan tetraedrisch doen.

Wanneer er slechts drie atomen dooi liet koolstofatoom worden

vastgelegd zullen zij zich met de koolstof in één vlak plaatsen, zoo-

danig dat de koolstof in het centrum komt en de andere atomen er

zoo gelijkmatig mogelijk om heen komen te liggen. Maar er blijft

in een dergelijk complex een streven om zich aan te vullen. (Dit is

reeds zeer in 't algemeen voor alle combinaties van een centraal-

atoom met drie andere er om heen door Wollaston gevoeld in 1808).

Kan, om welke reden ook, de totale aanvulling niet bereikt

worden, dan zal een zesring, waarin alle lijnen tusschen de centra

der ringvormende en direct daaraan gebonden atomen den even-

wichtshoek van 120° maken, onder alle denkbare constellaties

de meest geaequilibreerde toestand zijn, waarin zich zes koolstofato-

men en zes waterstofatomen kunnen plaatsen. Met deze voorstelling

worden alle koolstofatomen , wat hunne onverzadigdheid betreft, vol-

komen gelijk, daar deze over hetgeheele molekuul gelijkmatig verdeeld is.

Ik heb er eenigen tijd geleden (Recueil 29, 86) op gewezen, dat

men voor de oorzaak van het vasthouden van twee gelijknamige

atomen, zooals bijv. van twee stikstofatomen in het molekuul N
3
toch

een zekere ongelijkheid, een contrast, moet aannemen, aangezien zij

elkander anders niet zoo energiek zouden aantrekken.

Daar deze atomen echter ten opzichte van derden een gelijk ener-

gie-verschil moeten bezitten, moet deze ongelijkheid van denzelfden

aard zijn als tusschen twee optische isomeren.

Men kan zich deze ongelijkheid veroorzaakt denken bijv. dooreen

tegengestelde beweging der corpuscula.

Past men dit denkbeeld op den benzol-

ring toe dan zoude deze ongelijkheid

C met iievenslaande figuur kunnen worden

*^j gesymbolizeerd.

Hiermede en dit is een belangrijk voor-

deel boven den ring van Kékulé, zoude

niet alleen de tegenstelling tusschen ortho-

f"^)) O Para en ""-' lil zr
Jn gegeven, maar ook

V—/ de gelijkheid der beide orthostandige

koolslol'aloinen. Elke substituent zal de
^ tegenstelling nou- accentueeren.

Alen komt dus door een combinatie van het Wernersche grond-

principe der alzijdige affiniteit met het door mij aangegeven denk-

beeld der contrasten, ook tusschen gelijknamige atomen, tol een sym-

bool, dat met alle eigenschappen van het benzol rekening houdt,
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mik mei /.ijii betrekkelijke verzadigdheid. Wanl door don volkomen

geaequilibreerden stand der (' en II atomen is alle spanning opge-

heven en door het even aantal koolstofatomen kunnen ook de ge-

noemde contrasten tot een zoo volkomen mogelijke uitwisseling komen ').

III. Gaan wij nu na hoe wij ons de benzolsubstitutie moeten

denken. Hierbij doet liet er voorloopig niet veel toe of wij het symbool

van Kékh.k of liet door mij voorgeslagene kiezen.

Wij weten in ieder geval zeker, dat bet een molekuul is in een

toestand van betrekkelijk lagen chemisehen potentiaal, zoodat elke

verandering in de configuratie of den bindingstoestand een verhooging

van den potentiaal teweeg moet brengen. Nu zal wel is waar bijv. het

mengsel van ('„Il.lïr -|- Hlïr ten opzichte van het mengsel van

C
e
H, -f Br

s
wederom op een lager potentiaalvlak liggen, daar de

reactie met een weinig ijzerpoeder onder belangrijke warmteontwik-

keling verloopt, maar om in dien nieuwen toestand te komen moet

blijkbaar een weerstand overwonnen worden, daar deze reactie zon-

der derde stof buitengewoon langzaam geschiedt.

Deze weerstand kan zoowel in het broom als in het benzol liggen,

het is hier rationeel hem vooral in het benzol te zoeken, omdat alle

andere onverzadigde koolwaterstoffen van even eenvoudige samen-

stelling zeer snel gebromeerd worden. Hadde men nu niet een onmid-

dellijke uitwisseling te doen. dan zoude men dezen weerstand niet

in die mate kunnen verwachten (en dit geldt zeer algemeen voor

substitutie-reacties z. o.). Nemen wij echter een additie aan, dan volgt

dit gedrag direct uit de overweging, dat daarbij het stabiele even-

wicht van het benzol ten eenen male gestoord zal zijn. Zoowel de

gelijkmatigheid der affiniteitsverdeeling als die der ruimte-verdeeling

der atomen wordt doorbroken.

Het i> dan geen wonder, dat deze toestand van veel boogeren

potentiaal door een buitengewoon gering aantal molekulen zal bereikt

worden, en niet blijvend zal zijn. daar dit additieproduct onmiddellijk

zal kunnen plaats maken voor het mengsel van C,H
6
Br -j- HBr. Alleen

het tegelijkertijd aangrijpen van alle onverzadigde koolstofatomen,

het vormen van een hexabromide, leidt tot een toestand, waarvan

de potentiaal geringer kan zijn dan die van het mengsel van broom

en benzol.

In bet benzolhexabroinide is hel molekuul én door zijn verzadi-

gingstoestand en door de, wel niet geheel maar toch grootendeels,

') De voorliefde in du natuur voor lichamen met een even aantal koolstofatomen

kan misschien op deze zeilde meer volledige verzadiging teruggevoerd worden.
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geaequilibreerde ruirateverdeeling zijner atomen in oen met hel benzol

vergelijkbaar evenwichl gekomen.

Dit nu is hetgeen T. van der Linden I. c.) geconstateerd heeft.

Bij liet toevoegen van een lermaat lialogeen aan benzol, verkreeg

hij een product, dat bestond uil hexahalogeenbenzol, in ieder geval

bevatte hel geen noemenswaarde hoeveelheden der bovenbedoelde

tusschenproducten.

Dat het hexaadditieproduel met de hnl|> van een katalysator zooals

A1C1, volstrekt geen bijzondere neiging vertoonde om lialogeen water-

stot' at' te splitsen, ligt eveneens voor de hand, daar 'A :< afsplitsings-

reaclie vooral in liet begin met een potentiaalstijging zal gepaard gaan,

Vw der Linden neemt aan. dat de rol van den katalysator hoofd-

zakelijk daarin zal bestaan, dat hij uit eventueel gevormde additie-

producten zooals C,H
6
Br

2
het uittreden van het halogeenwaterstof-

molekuul zou versnellen, dit komt mij onjuist voor.

Zijn werking zal m. i. daarin bestaan, dat hij het intreden van

het broom in het benzol, zoodanig bevordert, dat in hoofdzaak eerst

het eenvoudigste additieproduct gevormd wordt
;
het uittreden van

hei halogeenwaterstofmolekuul eit dn eerste additieproduct is ver-

bonden aan een zoo grool potentiaal verval, dat hiervoor de hulp

van een katalysator niet vereischt wordt (/,. o.).

Dat er op de door Van der Linden gevolgde wijze geen der

additieproducten werden aangetroffen spreekt wel van zelf.

Uil mijne bovengegeven uiteenzetting volgl en i< nu ook door

van dek Linden experimenteel vastgasteld, dat zondt r b( nzolkatalysator

het benzol zelf buitengewoon langzaam zal worden gesubstitueerd.

De kans tot de vorming der eerste additie-producten is te gering,

en de kans om ze vast te houden /.al ongetwijfeld nog geringer

zijn, daar zij naar twee kanten toe in een stabieleren toestand kun-

nen overgaan 1

).

Daarentegen zal men eerder kans hebben bedoelde additie-producten

van minder volledig geaequilibreerde gecondenseerde systemen te

verkrijgen, waarbij de overgang van koolwaterstof tot dihydroproduc!

een minder groote storing in het geschilderde evenwicht beteekent.

Naphtaline, phenanthreen en anthraceen "even ons daarvan on-

middellijk de verlangde voorbeelden en tevens het bewijs, dat voor

afsplitsing van het halogeenwaterstof-molecuul katalysatoren niet in

de eerste plaats van noode zijn, aangezien deze afsplitsing ook zonder

katalysator zeer gemakkelijk intreedt.

'i Wanneer men dezen uilweg door de keuze van hel inwerkend molekuul

afsluit, /.ui men het eerste addilie-producl wèl al kunnen zonderen. Inderdaad geven

'j- '•]! lerephtaalzuur bij reductie nul natriumamalgaan eersl de dihydroproducten (z p.)
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Dal er bij de vorming van een monosubstitutie-producl van bei

benzo) ook eersl een aanlegging plaats beeft achl ik dns in hooge

mate waarschijnlijk.

De vraag «loet zich rui echter voor „Wat zal de configuratie zijn

van dit ephemere additie-product ?"

Neemt men hei symbool van Kkm 1.1 resp. hel door mij voorge-

slagene) aan, dan zonde het product bij de bromeering van chloor-

benzol nevensstaande configuratie moeien bezitten.'

H Van der Linden acht een dergelijke configuratie buiten

"""Br. gesloten, omdat naar zijne meening bij de broomeering

^-('1 van chloorbenzol nooit de vorming van o-dibroom naast

\/ ^Br. o-chloorbroombenzol is geconstateerd, hetgeen men toch

zonde moeten verwachten, daar hel uittreden van zoutzuur uit

bovenstaand molekuul minstens even waarschijnlijk is, als dat van

brooinwaterstof.

Hiertegen zonde men aan kunnen voeren, dat er naar de aan-

wezigheid van deze producten nooit ernstig gezocht is. De overigens

zeer zorgvuldige experimenten door ï. van der Linden voor een

ander doel genomen en in zijne dissertatie pag. 71 — 90 beschreven,

laten de mogelijkheid van de aanwezigheid van sporen toe en

kunnen daarenboven niet goed in aanmerking komen, daar hierbij

katalysatoren aanwezig zijn, die, zooals ik straks nog aan zal geven,

het reactiebeeld moeten wijzigen s
).

Zoolang niet met positieve zekerheid is uitgemaakt, dat zoowel bij

benzol als bij de andere gecondenseerde systemen geen spoor van

dichloor derivaat is ontstaan, wanneer men het monobroomsubstitutie-

producl chloreert, mag de mogelijkheid van de bovengegeven con-

figuratie niet verworpen worden ').

.Maar zelfs al gelukte dit niet, dan meen ik toch aan een analoge

configuratie der additie-producten Ie moeten vasthouden, zij het ook,

dal de addeerende molecuuldeelen daarin niet geheel aequivalent aan

de reeds in het benzol aanwezige atomen of atoomgroepen zouden

moeten worden aangenomen. Ik herinner hierbij aan den overgang

l
) Holleman en Büeseken, Deze Verslagen 190B, p. 5H5,

-) Ik heb eenigen tijd geleden gevonden dat aethylbromide met aluminium chloride

verwarmd, aanleiding geeft tot de vorming van aethylchloride, terwijl de heer

Sieger op mijn laboratorium geconstateerd heeft, dat FeC)3 zich met aethylbromide

omzet tot aethylchloride, ferrobromide en vrij broom

3
) Een onderzoek in die richting heeft reeds het resultaat gegeven dat p-dibroom-

benzoi met chloor, zonder katalysator, eene afsplitsing van zeer groote hoeveel-

heden brooin geeft, waarmede het beslaan van een primaer additie product zoo niet

bewezen, dan toch wel zeer waarschijnlijk is gemaakt.



( L035 )

van maleïnezuur in fumaarzuur onder medewerking van HBr, waarbij

ook een invloed van HBr op maleïnezuur moet worden aangenomen

(Recueil '20 p. 90), zonder dal dil aanleiding geeft tol de vorming

van hroorobamsteen.zuur.

Nu zoude men allicht geneigd zijn te denken, dal in geval alleen

zulke beïnvloedingen of verschuivingsproducten mogelijk zijn, men

met even veel recht een directe substitutie kan aannemen en lol deze

conclusie komt van der Linden aan het slot van zijn betoog ,l.c. p. 745).

Toch is dil zooals wij hoven liebben uiteengezet niet hetzelfde.

Zoowel de vorming van verschuivings- als van echte additie-producten

moet gepaard gaan aan een belangrijke energie-stijging, zij zal dus

niet of uiterst langzaam verloopen. Het aannemen van dergelijke

producten verklaart ons dus ongedwongen de buitengewone lang-

zaamheid van de substitutie-reacties van hel henzol (en van alle

substitutie-reacties) wanneer wij zorgvuldig er voor zorgdragen, dat

er geen katalysator voor het henzol aanwezig is.

IV. Dit brengt mij van zelf tol de vraag: „Waarin bestaat de

werking van katalysatoren ?"

Een katalysator kan zoowel een wijziging brengen in den toestand

van het benzol als in dien van het ageerend molekuul.

Wanneer hij uitsluitend het laatste molekuul activeert, waarbij

men aan een dislocatie in dit molekuul kan denken, dan ligt het

voor de hand, dal het nog steeds totaal geaequilibreerde benzol in

zijn geheel zal aangegrepen worden en een hexaadditie-pröduct zal geven.

Aldus zal uit benzol en chloor of broom onder invloed van licht

of van onderhalogenigzuur uitsluitend benzolhexachloride (bromide)

ontstaan, liet aantal dezer gevallen zal echter beperkt zijn, omdat

eenigszins krachtige katalysatoren ook op het benzol inwerken.

Stollen als A1C1
8 , FeCl,, SO,, die de polymerisatie en monomerisatie

van onverzadigde verbindingen zoo eminent in de hand werken,

/.uilen op het benzol ongetwijfeld een verschuivende werking uitoefenen.

Denken wij ons den katalysatoi ergens in den benzolring ingrijpend,

dan zal daar hel tweede molekuul, dat eveneens geactiveerd kan

zijn, kunnen inwerken. Niet meer de geheele ring, maar een enkel

punt daarvan zal tengevolge van deze evenwichtsverschuiving worden

aangetast. Aangezien de katalysator vervolgens het uittreden van

molekulen zooals HC1, HBr en H,0, kan vergemakkelijken, is het

ontstaan van een monosubstitntiepr'oducl Ie verwachten.

Dat de werking van den katalysator in de eerste plaats berust op

een verschuiving in het benzol, moge uit het volgende blijken.

Met medewerking van den heer SlEGER heb ik de aethyleering

van chloorbenzol bestudeerd en daarbij o.a. gestonstateerd, dat onder
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invloed van hel kwikaluminiumohloride-koppel '), aethyleen veel sneller

door chloorbenzol wordl geabsorbeerd en geaelhyleerd chloorbenzol

gevormd, dan dat chlooraethyl mei chloorbenzol in hetzelfde producl

wordt omgezet, onder vrijwording van zoutzuur.

Dabzens (C. R. 150, 707, 151. 758 heefl gevonden, dal uit tetra-

hydrobenzol en acetylchloride, onder invloed van A1C1,, de reactie

niet verder ging dan lol hel hydrochloride van tetrahydroacetophenon:

C ..II,,, -f CH SC0C1 =C 8
H ]0 C1COCH 3 ,

en <lat hei onverzadigde keton eerst door verhitting van dit hydro-

chloride niel chinoline op 1<S0° kon worden verkregen.

Zoo hebben Prins en ik (Recueil 30, J48) gevonden, dal C,C1
4

zieh mei chloroform wèl kan vereenigen lot heptachloorpropaan,

maar ook, dal er bij hel kookpunt van chloroform nog geen noemens-

waarde afsplitsing van zoutzuur plaats heeft. Deze begint uiterst'

langzaam bij 80° en wordl eerst belangrijker bij 250°, een tempera-

tuur waarbij de afsplitsing ook /.onder A1C1, reeds zeer merkbaar is,

.Men ziet, dal alles aihangt van de in hel spel zijnde energiever-

houdingen. Gaat de afsplitsing van hel halogeenwaterstof molekuul

gepaard aan een potentiaal-verval, dan zal ze plaats vinden ; kataly-

satoren als A1CI., enz. werken dit gedeelte van de reactie blijkbaar

niet bijzonder sterk in de hand, en dit is zeer goed te begrijpen,

daar hierbij in de meeste gevallen niel eerst een potentiaal-stijging

behoeft te worden doorloopen.

Alleen m liet geval ('„ILCI, —»• (_',., ll.t.'l., -j- 3H< '1 mag men aannemen

dat dit wèl hei geval is, omdat bij den afstand van hel eersü molekuul

HC1, het molekuul ineen toestand wordl overgevoerd van veel geringer

stabiliteit, zoowel wat betreft de onverzadigdheid als wal de ruimte-

verdeeling der atomen aangaat.

Uit dii alles volgt, dat de katalysator begint
m et de activeerin g v a n hel b e n z o 1 e n d at, Ie n g e-

v o 1 g e v a n d e d o o r d e n k a t a 1 y s a t o r v e r o o r z a a k i e

e \' e n w i e li l s v e r s t o r i n g, een m onosubstitntie-p r o-

d u c t is te v e r w a c h t e n z. b. .

Daarnaast verloopt de activeering van liet intredend molekuul. Door

een reeks van onderzoekingen hel» ik nachten te bewijzen, dat stollen

als AlClj.FeCl, enz. de molekulen acli veeren door een dislocatie

(die tot een dissociatie kan voeren
; zoo heb ik kunnen aantoonen,

') De intensieve werking hiervan berust op lui vennen van mercuro-aluininiam-

chloride dat in chloorbenzol oplost, zoodat de concentratie van den kalalysatoi

verhoogd wordt.
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dat een stof als S0
3C1„, reageerl als geheel molekuul en als een

mengsel van zijne splitsingsproducten.

Dat ook len slotte de afsplitsing van HC1 enz. wordt versneld, lieb

ik aan het heptachloorpropaan kunnen constateeren, daar deze mei

veel A101, «begint bij 80°, bij welke temperatuur, zonder katalysator,

de ontleding nauwelijks merkbaar is. Onder invloed van cuprochloride

heeft deze ontleding bij 300° ongetwijfeld iets sneller plaats dan zonder

katalysator.

Het afscheiden van het eventueel gevormde eerste additie product

van het benzol zal daardoor in tegenwoordigheid van een katalysator

nog wel bezwaarlijker zijn, dan zonder katalysator.

Daarentegen blijft de mogelijkheid bestaan om de te verwachten

oraleggingsproducten, zooals dichloorbenzol uit broombenzol en chloor

af te zonderen. Zij kunnen echter geen dienst doen om het bestaan van

primaire additieproducten Ie bewijzen, daar de katalysator zelf aan

de reactie heeft deelgenomen.

De reacties, die wij tot nog toe hebben beschouwd, verloopen

zonder katalysator, of heelemaal niet óf uiterst langzaam; er zijn jer

echter bekend, die ook zonder opzettelijk toevoegen van een dei-de

slof (of vreemde energie) /«mm- snel kunnen plaats vinden, daartoe

behooren de nitreering en tot op zekere hoogte de sulfoneering.

Hierbij vall echter op, dal de reactie-snelheid bnitengewoon afhan-

kelijk is van de concentratie van hel zuur, zoodal zij in veel ster-

kere, male toeneemt, dan mei de concentratie van hel zuur overeen

zoude stemmen.

Dit kan nu zeer eenvoudig verklaard worden, wanneer wij aan-

nemen, «lal in salpeterzunr en zwavelzuur een katalysator aanwezig

is; dit zullen dan de anhydriden N2 5
en S0

3
zijn, waarvan wij

met zekerheid welen, dat zij in de 100% zuren in geringe hoeveel-

heden in vrijen toestand aanwezig zijn. Katalysator en substitueerend

moleknul zijn >oi op zekere hoogte identiek.

liet is nu inderdaad bekend, dal rookend zwavelzuur een belang-

rijk actiever sulfoneeringsmiddel is, dan gewoon 98 "
„ zwavelzuur

en ik heb bij de acetyleering kunnen aantoonen dal zwa\elz op

één lijn te stellen is mei FeCl, en A1C1,

.

De verdunning vóór of tijdens de reactie vermindert in de eerste

plaats de concentratie van deze krachtige katalysatoren. Gedurende

de reactie zal deze vermindering buitengewoon sterk zijn. omdat de

katalysator zelf in de eerste plaats door hel benzol wordl vastgelegd,

en daarna nog door hel ontstane water. Dit maakt natuurlijk, dal

wij voor hei tijdsverloop «Ier nitreering een zeer gecompliceerd beeld

moeien verkrijgen.

67
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Alleen hij de nitreering in tegenwoordigheid van een groote over-

maat zwavelzuur en van salpeterzuur. kan men een gelijkmatiger

reactieverloop verwachten, omdat men dan den toestand van liet

nitratie-mengsel, dus ook de concentratie van den katalysator prak-

tisch onveranderd houdt.

Wij kunnen dus nu zeer in 't algemeen de katalysatoren zooals

S0
a , A.1C1,, N

3 6 , FeCl, enz. als stollen beschouwen, die het benzol-

molekuul o|> een bepaalde plaats aangrijpen, en daar het evenwicht

vers'oren, waardoor de mogelijkheid ontstaat van de vorming van

labiele additioneele verbindingen, die vervolgens in de veel stabielere

mono-benzolderivaten kunnen overgaan.

Het spreekt van zelf dat hiermede de werking van den katalysator

niet verklaard is. Wij hegrijpen niet waarom bijv. A1C1, den toestand

van hel benzo! wel aldus kan wijzigen en het broom alleen niet.

Om dit op Ie lossen zal men zich niet kunnen bepalen tot de studie

eenerzijds van het systeem : benzol + katalysator, anderzijds van

het mengsel van katalysator -|- substitueerend molekuul, maar zal

men door een doeltreffende combinatie van de in beide waargenomen

verschijnselen tot een bevredigende opheldering moeten komen van

het geheele reactie-verloop.

V. Gaan wij nu over tol de beschouwing van het geval, dat één der

waterstofatomen van het benzol vervangen is.

Er is nu in het benzol een evenwichtsverstoring, waardoor de

ónverzadigdheid nicl meer gelijk verdeeld kan zijn.

Zoowel in den ring van Kékulé (zooals door Holleman en mij

vroeger is uiteengezet) als onder aanname van den door mij voor-

gestelden ring moeten de ortho-en paraslandige koolstofatomen zich

van de metastandige onderscheiden.

Door IloiiKM \.\ en mij (1. c.) is aangenomen, dat wanneer de in-

getreden groep het benzol gemakkelijker aantastbaar maakt, men dan

een additie aan dubbele binding en geconjugeerd systeem kan ver-

wachten, waardoor in hoofdzaak para-ortho-suhstitulie zal plaats

vinden.

In het omgekeerde geval zal juist deze additie verlangzaamd

worden, de additie aan de derde dubbele binding heeft plaats, waar-

van hel ontstaan van meta (naast ortho) derivaat het gevolg zal zijn.

Van deb Linden (\. c.) meent uil zijn proefnemingen te moeten be-

sluiten, dat chloorbenzol minder snel wordt aangetast, terwijl het

locli ortho-para gesubstitueerd wordt. Hoewel ik het volkomen eens

ben met Holleman (Versl. 30 December 191 J p. 748) dat deze
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proeven niet vergelijkbaar zijn, daar bij de bromeering van benzol

een krachtige katalysator, NaOBr, aanwezig was, bij die van c.hloor-

benzol niet, heb ik toch de overtuiging, dat de sulfoneering acety-

leering en benzoyleering van chloorbenzol langzamer verloopen dan

van benzol onder overigens vergelijkbare omstandigheden. Toch ben

ik het niet met van der Linden eens, dat nu de geheele hypothese

over de oorzaak dei' tegenstelling lusselien ortho-para en meta moet

verworpen worden.

Zij behoeft een niet principieele wijziging en een belangrijke uit-

breiding door ook rekening te houden niet den aard van het in-

tredend molekuul ten opzichte van de reeds aanwezige substituenl.

Er zijn nu twee punten in het oog te houden.

Ie. Elke willekeurige groep X veroorzaakt, evenals een kataly-

sator, een evenwichtsverschuiving, waardoor liet benzoHrc V algemeen

gemakkelijker zal worden aangegrepen en waardoor tegelijkertijd de

tegenstelling tusschen ortho-para en meta ontstaat of wordt geac-

centueerd.

2e. Tengevolge van den aard van het ageerend molekuul ten

opzichte van de reeds aanwezige substituent X kan de onder Je be-

doelde bevoorrechting van de ortho-para-plaatsen worden tegengegaan

om ten slotte voor meta-substitutie plaats te maken.

Toelichting. Er zijn volgens deze beschouwingswijze twee invloe-

den onafhankelijk van elkander werkzaam, de eerste is de door X
veroorzaakte evenwichtsverstoring, die van groep lot groep ver-

schillend zal zijn, maar steeds de ortho-para-standige boolstofatomen

zal bevoorrechten, evenals een katalysator de plaats activeert waar

hij het benzol molekuul heeft aangegrepen.

De tweede invloed, die in dezelfde of in tegenovergestelde richting

kan werken, wordt bepaald door de affiniteit van de reeds aanwezige

groep X tol het intredend molekuul B.

Men kan nu hiervan drie gevallen onderscheiden.

.1 De affiniteit van het ageerend molekuul I! voor X is zeer groot.

I! zal dan in de eerste plaats op X inwerken en hierin vastgehouden

worden waarna de inwerking ophoudt.

Bijv. De reductie van de nilrogroep, oxydatie van de SH groep,

bromeering onder bepaalde omstandigheden van de alkylgroep, enz.

I>. Dr affiniteit van het ageerend molekuul 1! voor X is minder

belangrijk, zoodat er ten hoogste labiele additieproducten kunnen
worden, vastgehouden.

De groep B /.al dan de evenwichtsverstoring, die door X alleen

veroorzaakt wordt nog accentueeren en het molekuul treedt ortho-

para in de kern.

67*
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Bijv. Ghlooreering van sulfiden, amiden, bromiden, jodiden; hydree-

ring van ortho- en lerephtaalzuur, oxydeering onder invloed van kali

van nitroverbindingen, mercureering van zuren, enz.

C. De affiniteit van hef ageerend raolekuul B voor X is niet

aanwezig.

X zal dan de additie- en substitutie-ortho-para tegenwerken, zoo-

dat de invloed van de evenwichtsverstoring door deze tegengestelde

werking verminderd en teniet gedaan kan worden, waardnor de

metasubstitutie overheerschend kan worden.

Bijv. Nitreering, sulfoneering en chloreering van nitroverbindingen

sulfonzuren en carbonzuren, maar ook hydreering van amido en

oxyverbindingen /..o.).

Alen heeft tot nog toe den invloed van het intredend molekiiul

bijna geheel over het hoofd gezien en de schuld ligt vooral daaraan,

dat men onder de ageerende molekulen vooral degene heeft bestu-

deerd, die onderling van den zelfden aard zijn. (H
2
S0

4
HNO,, Cl a ,

CHjCOCl, enz.).

Beschouwt men echter het effect van andere molekulen, zooals

mercuriverbindingen, waterstof, kali, hydroxylamine enz. dan wordt

het substitutie-beeld gel I anders.

Ik heli nn in hel bovengegeven overzichf alle gevallen in een

algemeen schema samengevat, waarnil men ziet, dat de reactiviteit

van het gesubstitueerde benzol zoowel afhankelijk is van de substi-

tuent ah van het ageerend molekuul en dat het type der substitutie

van dezen wederzijdschen en gerneenschappelijken invloed zal afhangen.

Ik wil dit nog met enkele zeer frappante voorbeelden illnstreeren.

I. De nitrogroep in nitrobenzol maakt het molekuul veel minder

toegankelijk voor salpeterzuur, zwavelzuur, chloor, broom enz., en

in overeenstemming daarmede krijgen wij met laatstgenoemde mole-

kulen metasubstitutie

Nitrobenzol wordt echter zeer heftig aangegrepen door kali en wij

verkrijgen nu zooals te verwachten was orthonitrophenol. s-Trinilro-

phenol wordt in alkalische oplossing zeer gemakkelijk geoxydeerd.

De nitrogroep maakt het henzolmolekuul niet absoluut onaantast-

baarder. Zoodra er molekulen op inwerken, die eenige affiniteit bezit-

ten tot de nitrogroep, worden de orthoplaatsen toegankelijk. Volkomen

hiermede in overeenstemming is hel gedrag van sloffen als o-chloo'r-

nitrobenzol en vooral van pikrylchloride. De daarin aanwezige chloor-

atomen worden niet algemeen gemakkelijk vervangen, maar wèl door

molekulen, als H.
2 , NaOCH 3 , KOH, NH

a
C

8
H

E
enz. enz., die dooi' de

nitrogroep in de ortho-para-richting worden gedreven.

liet bezwaar van van der Linden (l.c. p. 741) tegen deze snhsti-
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tueerbaarheid wordt daarmede geheel ondervangen en tegelijkertijd

zijn deze substituties de gevallen, waarnaar hij gezocht heefl en die

wij als volgt kunnen formuleeren.

o,
-OCH,

/N0S \yKrn
><5ch, = f

x

|

_|_ NaCl.
.Na

II. De COOH-groep dirigeert salpeterzuur, zwavelzuur, hel halogeen-

molekuul enz. naar de metaplaats, de nitreering. sulfoneering en

halogeneéring verloopen wederom veel langzamer dan van benzol

en tolnol.

Maar wij mogen den invloed der carboxylgroep niet als een alge-

meen vertragenden karakterizeeren. Benzoëzuur en in nog sterkere

mate de phtaalzuren worden gemakkelijker gereduceerd dan benzol

en aniline ; ten opzichte van waterstof is dus aniline steviger dan

benzoëzuur.

In overeenstemming met mijne uiteenzetting vond van Baeyer

(Ann. 251, 264 en 269, 192) dat de koolstofatomen, waaraan de

carboxylgröepen gelegen zijn, dus 1,2 of 1,4 het te verwachte additie-

product gaven. Het terephtaalzuur geeft primair A 2,5 dihydro 1,4

dicarbonzuur, het orthophtaalzuur, het A 3,5 dihydro 1,2 dicarbönzuur.

Wederom is dit een geval waarnaar van dek Lindek gezocht heeft,

n.1. van de afzondering der primaire additieproducten.

De afscheiding kon nu ook eerder dan bij een dibroom of dichloor

additie-product verwacht worden, omdat hier geen andere uitweg

naar het stabiele benzolderivaat bestaat, dan 6f dooi- het verlies der

opgenomen waterstof, óf van de geheele carboxylgroep.

Ik vestig er overigens de aandacht op, «hu uit het onderzoek van

von Baeyer (l.c.) volgt, dat er inderdaad een zekere affiniteit van de

waterstof voor de carboxylgroepen bestaat, daar er naasl de hydro-

zuren ook ander producten ontslaan, zooals phtalide, waarbij de zij-

keten is aangegrepen.

III. Een zeer illustratief geval is de hydreering van «-naphtylamine

De amidogroep wordt beschouwd als degene, die het benzolmolekuul

bij uitstek toegankelijk maakt, ook dil ligt aan de affiniteit van deze

groep tot de groote meerderheid der intredende molekulen.

In overeenstemming daarmede dirigeert zij bijna uitsluitend naar

ortho-para.

Dit mag echter ook niet gegeneraliseerd worden. Ten opzichte van

het molekuul waterslof gedraagl zij zich anders. Aniline wordt vol-

strekt niet gemakkelijk gereduceerd en de weerstand is blijkbaar van

dien aard, dat in een Iweekernig systeem, zooals naphtaline. de on-
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gesubstitueerde kern gemakkelijker gereduceei'd wordt dan de ge-

substitueerde. Evenals a-nitronaphtaline, de tweede nitrogroep diri-

geerl naar de andere kern, richl a naphtylainine de waterstof ei-

naar toe.

Juist door den invloed van het ageerend molekuul geheel uil te

schakelen, werden deze gevallen als uitzonderingen beschouwd en

werd getrachl een verklaring te vinden in de door Blanksma (Recueil

21. 281 en 23, 202) beschreven indirecte substitutie.

Hieronder wordt verstaan, dat het ageerend molekuul eerst iu de

zijketen treedt, om daarna in de kern over te gaan. Mij nauwkeu-

rige bestudeerÜhg van de gevallen, waarin een dergelijk reactie-ver-

loop is geconstateerd, zooals bij chlooreering van acelauilid, kon men

aantoonen Journ. Ch, Soc. 95, 1456) dal het chlooratoom alleen dan

even snel in de kern treedt als bij de directe chloreering, wanneer

er een stof zooals 1IC1 aanwezig is, die het chlooratoom weer vrij

maakt. Het vormen van hel chlooracetanilid kan op zich zelf das

nooit de verklaring worden van de ortho-para substitutie. Wij moeten

echter die vorming evenals de ortho-para-substitutie wel aan een

zelfde oorzaak wijten, n.1. aan den invloed van de groep NHCOCH,
op het chloormolekuul.

Wanneer deze zijketensubstitutie aanleiding geeft tot de vorming

van een relatief zeer stabiele verbinding, zooals (J
6
H

6
UH.,Br springt

dit direkt in het oog en Holleman heeft er dan ook zeer terecht op

gewezen, dat de vorming van deze producten de ortho-para-substitutie

in de kern niet kan verklaren.

Zooals gezegd ligt deze verklaring in 't geen wat vóór die substitutie

geschiedt, in den invloed van het ageerend molekuul op de groep X.

De gevallen van echte indirekte substitutie, waarbij dit aanleggings-

of omzettingsproduct zich in liet kernsubstitutie-product verandert,

zooals bijv. de halogeneering van aeetanilid, de halogeneering van

diphenylsulfide (Recueil 29, 315) de chloreering van joodbenzol, enz.,

behooren dus gerangschikt te worden zoowel onder rubriek A als B

(pag. 13). Zij staan er in zekeren zin tussehen in.

Het ageerend molekuul heeft zooveel affiniteit tot de groep X, dat

het er zich zoowel mee vereenigen (resp. omzetten) kan, als dat het

naar de kern kan gaan.

Benzolkatalysatoren zullen in dergelijke gevallen het ageerend

molekuul dns ongetwijfeld naar de kern voeren, terwijl de stoffen of

energieën, die het ageerend molekuul activeeren, de ketensubstitutie

zullen vergemakkelijken.

Het bromeeren van toluol geeft ons hiervan een zeer goed voor-

beeld ; onder invloed van katalysatoren als FeCl,, A1C1
8

enz. wordt
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de werking' van de groep X op de kern versterk! en er treed!

ortho-para-substitutie op, daarentegen werken licht en warmte de

ketensubstitutie in de hand.

Ook liet nitreeren van toluol valt onder hetzelfde gezichtspunl
;

wanneer wij het salpeterzuur zoodanig verdunnen, dat er geen spoor

N
s 5

meer aanwezig is, dan zal vooral l>ij hooge temperatuur, de

ketensubstitutie hel winnen van de kernsubstitutie en er zal phenyl-

nitromethaan resp. benzoëzuur ontstaan.

De indirekte substitutie, zooals zij bedoeld is door Blanksma, staal

dus niet in onmiddellijk verband met de kern-substitutie. Maar wél

kunnen wij zeggen, dat dezelfde oorzaak, die aanleiding kan geven

tot deze indirekte substitutie, nml. de affiniteit van de groep X voor

het ageerend 'molekuul, de para-ortho-substitutie bevordert.

Het komt mij voor, dat deze beschouwingswijze, die bijna geheel

berust op één enkele aanname, nml. van de evenwichtsverschuivingen

teweeggebracht door een molekuul of molekuuldeel, dat zich in min

of meer vaste binding bevindt met de kern van het benzol en welke

beschouwingswijze rekening houdt met den invloed van deze groep

op het ageerend molekuul, het vraagstuk der substitutie op een

rationeelen grondslag gebracht heeft.

Delft, lb Februari 1912.

Scheikunde. - De Heer Holleman biedt eene mededeeling aan van

den Heer A. Huender: „Over de reactiviteit der halogeen-dinitro

pseudo-cwmolen en hun additieproduct met salpeterzuur"

.

(Mede aangeboden door den Heer Hoosewekff).

Het trinitro pseudo cuniol C„ (CH,)
8
(NO,)

8
1.2.4.3.5.6 reageert zeer

gemakkelijk met NaOCH,, met alcoholische NH, en NH
2
CH

3
waarbij de

N0
3
-groep 6 wordt vervangen door OCH

3 , NH, enz.

:

CH, CH
S

CH
8

N0
2
/\CH

3
CH°/\(JH

S
NH,/\CH

8

N0
3
\/NO, NO,\/NO

s
NO,\/N0

2

(!H, CH
3

CH
3

Moeilijker daarentegen blijkt in het (6) Cl- en nog moeilijker in

het (6) Br-dinitropseudocuuiol het ('I of hel Br te vervangen.

In deze verbindingen worden Cl en Br eerst bij hooge tempera-

tuur (toegesmolten huis bij 130° en 170°) vervangen door NH.
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l>ii is in overeenstemming met de waarneming van Steger ') en van

Loloes 2

), die gevonden hebben dal de NCygroep, die beweeglijk is

onder den invloed van ortho-parastandige NOvgroepen, gemakkelijker

dan Cl en Cl weer sneller dan Br wordt vervangen door andere

groepen. Terwijl dus in trinitropseudo-cumol de reactiviteit van de

(6) N0 2
groep nog groot genoeg is, om bij gewone temperatuur ver-

vangen te worden, is deze bij (6) Cl en (6) Br-dinitropseudoeumol

reeds veel geringer. Nog geringer wordt de reactiviteit van Cl en Br

in hel (5) ('I- en (5) Br-dinitropseudocumol. Hier bevindt zich het

halogeenatoom onder den invloed van de orthostandige N()
2
-groep

op i> terwijl de NO s-groep op '> ten opzichte van het halogeen in

metastand staal. De reactiviteil van hel halogeenatoom is hier dan

ook zoodanig afgenomen, dal het niet meer gelukt deze halogeen-

atomen door andere groepen Ie vervangen, wat reeds voor het (5)

Cl-dinitropseudocümol door Nietzki en Schnkideh s

) is geconstateerd,

CH, en d00r mij is bevestigd voor het (5) Br.-dinitro-

NO,/\CH, pseudocumol.

v . I L,

,

Ook in hel (3) Br- 5-6-dinitro-ty-cumol blijkt het

'nu Br.-atoom niet vervangbaar door andei'e groepen.

CH
8

NO
a/\CH s

Verwarmt men (5)-Br-(-6)-dinitropseudocumol met
Br\/N< >

s

CH
3

salpeleizuur en zwavelzuur, dan verkrijg! men een goed gekristalliseerd

lichaam niet snip. 150 .

Het heeft de samenstelling : Br-dinitropseudocumol + HNO„ dus

van een additieproduct van salpeterzuur aan do nitroverbinding,

zooals uit meerdere analyses blijkt.

Berekend voor C 9
H ]0 O. N

3
Br :

C 30.7 H 2.8 Br. 22.7 N 11.9

Gevonden: 31.1 2.6 22.8 120

HO dj Van dil additieprodukt kan de structuur aldus worden

opgevat, waarbij echter de plaats der additie vville-

»ii ii

3 keuris is genomen.'6 10 &<-

Br\ /NO De verbinding bevat een zeer gemakkelijk afsplits-

/\ hare N0
2
-groep, reageert gemakkelijk met water, alco-

N0
2

CH
3 holische ammonia, aminen, zooals NH

2
CH

3 , NH 2 C„ H.

i) Ree. 18 9 (1899).

2) Ree. 20 324 (1901).

s
) R. 27, 1428 (1894).
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en aniline, waarbij de N0 s
-groep van hei geaddeerde salpeferzuur

wordt gesubstitueerd en goed gekristalliseerde verbindingen worden

verkregen, die ik later uitvoeriger hoop lo beschrijven. Behalve van

(5)Br-dinitropseudocumoI, werd ook nog een additieproducl mei

HNO
a

verkregen van het (5) chloordinitropseudocumol, terwijl van het

(3) broomdinitro-psendo-cumol en hel trinitro-pseudo-eurnol dergelijke

verbindingen niet verkregen konden worden.

Amsterdam, Februari 1912.

Scheikunde. De Heer Hoi.i.kman biedl eene mededeeling aan

van den Heer E. H. Büchneb : „Onderzoekingen wer het radium-

gehalte van gesteenten." III.

(Mede aangeboden door den Heer Hoogewekff).

Volgens de in mijn eerste mededeeling ') over dit onderwerp be-

schreven methode heb ik thans nog een aantal gesteenten onderzocht,

welke voor een deel van het eiland Borneo en de Molukken, voor

een ander deel uit de provincie Limburg afkomstig zijn.

a. Borneo en Molukken. Professor Wichmann te Utrecht was zoo

vriendelijk mij voor het beoogde doel een aantal gesteenten uit de

collectie van zijn laboratorium at' te staan, welke grootendeels door

professor Molengraaff op zijn onderzoekingsreis door Centraal-Borneo

verzameld waren. Ik neem deze gelegenheid te baat, om professor

Wichmann ook openlijk mijn dank te brengen voor zijn bereidwilligheid.

De resultaten van het onderzoek zijn weder uitgedrukt in 10-12 gr.

radium per gram gesteente en in de volgende tabel vereenigd.

Amphiboolbiotietgraniet, Karangan bij ïoemb. Temangooi 9,8

Amphiboolgranitiet, Soengei Menjoekoei 1,3

Biotietamphiboolandesiet, Sei Tebaoeng 0,8

Amphiboolandesiet, Sei Embakoe twijfela.

Granaatandesiet, Boekit Oejan 1 ,4

Amphiboolandesiet, Boekit Ampan 0,8

Amphiboolandesiet, Sei Tepoewai 1,6

Biotietamphibooldaciet, Riani Toentoen 2,8

Oliviendiabaas, Riani Pandjang 1,-A

Rhyoliethpeksteen, Sei Kawan 0,7

Glazige amphibooldaciet, 8" Embakoe 0,9

i) Deze Verslagen 19, 210 (Juni 1910); 2e mededeeling ibid. 19, 939 (Jan. 1911).
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Diorietporphyriet, Sei Sebilit 1,5

Diorietporphyriet, N ;i Gaang 0,6

Andesitische amphiboolporphyriet, Boekit Sedaroeng 1,4

Noriet, S°> Menjoekoei 0,7

Andesiet, Eiland Sangi 4,3

Augietandesiet, Eiland Ternate 1,3

Peksteen, Tandjong Hatoelawe, Amboina 0,5

De tabel geeft aanleiding tot enkele opmerkingen. Het algemeen

gemiddelde bedraagt 1,73.10 '- gr. en komt dus nauw overeen met

hel vroeger voor de gesteenten van Sumatra gevondene, nl. 1,65.10 _l2

gr. öok klopt hel vrijwel met hel gemiddelde van alle onderzochte

ernptiefgesteenten, dat 1,4.10~12 bedraagt, bij een aantal van 104

stuks; evenwel zijn hij deze berekening de door ,1oly verkregen

cijfers niet meegeteld. Gelijk ik reeds vroeger opmerkte '), vindt

.loi.v steeds veel hooger getallen dan andere onderzoekers; geven

div.e, zonder uitzondering, gemiddelde waarden op, die ongeveer van

1 tot 2 varieeren, Joly komt tot een eindcijfer van 7,0 bij een ge-

tal van 126 onderzochte steenen. Terecht wijst Laby in een zeer

recente publicatie
2

) dan ook op de wensehelijkheid, dat de door

Joly bestudeerde gesteenten ook door een ander onderzoeker worden

genieten, opdat dit groote verschil een verklaring vinde. Het eenige

gesteente, dat ver boven het gemiddelde uitsteekt, is het eerstgenoemde

graniet
;

zoo vindt men ook hier weder eenigermate het feit beves-

tigd, dat granieten vaak een hooger radiumgehalte toonen. Aan den

anderen kant vinden we het onder n° 4 vermelde andesiet, waarbij

het radiumgehalte twijfelachtig bleef, waaronder ik versta, dal het

kleiner dan 0,3 (in de gebruikelijke maat) is. Vergis ik mij niet,

dan is het eenige andere voorbeeld van een eruptiefgesteente, waarbij

radium op deze manier niet is aan te toonen, een basalt van Ross

Sound s
). Overigens zijn de verschillen, die van onderscheidene vind-

plaatsen afkomstige proefjes van éénzelfde gesteente vertoonen, niet

kleiner dan die, welke zich tusschen verschillende gesteenten voor-

doen, zoodat een verband met den aard van het gesteente niet

schijnt te bestaan.

Ik wil tevens hier een fout herstellen, die in de eerste mede-

deeling ingeslopen is. Daar is n.1. vermeld, dat het basalt van den

vulcaan Asar 13,0.10-1 '-'

gr. Ra zou bevatten. Dit cijfer was veel

!) Handelingen 13e Ned. Natuur- en Geneeskuudig Congres 1911, p. 374; zie

ook mijn 2e meded. in deze Verslagen, p. 941.

-) Le Radium, IX, 21 (1912).

») Fletcher, Phil. Mag. 21, 770 (1911).
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grooter dan liet ooit l>ij andere stukken basall gevondene liet

gemiddelde gehalte is n.1. slechts 0,6) en kwam mij verdacht voor.

Een nieuwe hoeveelheid van dit basalt is daarom door mij op de

bekende wijze in oplossing gebracht en onderzocht, met het resultaat,

dat nu slechts 0,5 gevonden werd, goed in overeenstemming met

de andere uitkomsten. Vermoedelijk is de oorspronkelijke oplossing

op de eene of andere wijze met een spoor radiumzout besmet ge-

worden; natuurlijk is uiterst weinig al voldoende, om het resultaat

te bederven, en is de mogelijkheid van een dergelijke fout bezwaarlijk

uit te sluiten, wanneer men wel eens met andere radiumverbindingen

werkt. Ik heb daarom thans de voorzorg genomen hij opvallend

hooge resultaten een bepaling in duplo uit te voeren, en de cijfers

alleen vertrouwd bij gebleken overeenstemming.

h. Limburg. In de discussie, die zich na een voordracht, welke

ik tijdens het Natuur- en Geneeskundig Congres te Groningen over

ditzelfde onderwerp hield, ontspon, stelde Mr. Watkrschoot van dek

Gracht de vraag, of het radiumgehalte samen kan hangen met de

diepte, waarvan het gesteente afkomstig is. Ten einde dit denkbeeld

experimenteel te toetsen, kreeg ik van genoemden lieer de beschik-

king over uitstekend materiaal, n.1. een reeks kernstukken van

carbonische gesteenten, afkomstig uit een diepe boring bij Baarlo in

Noord-Liniburg. Het zijn zeer zandige leisteenen en kwartsitische

zandsteenen, welke op verschillende diepte tusschen 685 en 1398 M.

worden aangetroffen.

Ik laat terstond de resultaten, in tabel vereenigd, volgen.

Horing bij Baarlo, diepte 685 M685 M. .
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mij een scherpe conclusie niet te maken. Op diepten onder 1223 M.

gevonden steenen schijnen, in hel algemeen, wel zwakker radiu na-

houdend te zijn dan de op kleinere diepten aangetroffene ; doch we

vinden daar zoowel als op 850 M. een stuk met het gehalte van 0,8.

Ken duidelijken samenhang, in den zin van regelmatig toe- of afne-

mend radiumgehalte, treilen wij niet aan. Willen we deze vraag

tol oplossing brengen, dan zal het noodig zijn, om soortgelijk mate-

riaal van andere boringen, en liefst vele, te onderzoeken. Een begin

hiermee is ook dom' Joly al gemaakl ;
in zijn werk Radioactivity

and Geology 1
) vinden we nl. het radiumgehalte van leisteenen uit de

Hai.foi H-lioring in Fifeshire, die afkomstig zijn van diepten tusschen

± 700 en 1400 M. ; de hoeveelheid aangetroffen radium varieert

van 3,5 tot 4,1 en is over de geheele reeks vrijwel gelijk. Slechts

één uitzondering treedt op; op een diepte van ± 800 M. komt een

carbonische kalksteen voor niet het cijfer 10,9; betrekkelijk weinig

diep vindt men dus een zeer hoog radiumgehalte. Doch 40 M. lager

en 100 M. hooger is alweer het cijfer van 3,5 waargenomen. Een

ander voorbeeld wordt eveneens door Joly vermeld; recente koraalrots

uit de Funafutiboring van dieptes van 225 M. tot 300 M. wijst

eveneens slechts kleine verschillen aan, zonder bepaalden gang. Wan-
neer ik er nu nog aan herinner, dat ik bij mijn onderzoek van

kalksteenen en marmersoorten ook al vond, dat de cijfers voor liet

radiumgehalte in steeds oudere afzettingen regelloos door elkaar

lagen, dan zal men als voorloopige conclusie wel willen aannemen,

dat er geen verband tusschen diepte en radiumgehalte bestaat. In

deze richting is ook liet onderzoek van plutonische gesteenten zeer

gewenscht.

Men zal overigens opmerken, dat het gemiddelde cijfer ook in deze

reeks op 1,6 uitkomt, of, wil men no. 5 afzonderlijk houden, op

0,8. De grootteorde is derhalve dezelfde als steeds gevonden; verge-

lijkt men echter deze getallen met het door Joly als gemiddelde van

46 sedimentaire steenen opgegevene, nl. 4,3, dan treft ook hier weer

het opmerkelijk hooge cijfer, dat deze onderzoeker steeds waarneemt.

Ten slotte is het mij aangenaam, Mr. Watkrschoot van der Gracht

voor zijne vriendelijke medewerking hartelijk dank te kunnen zeggen.

. hnorganisch chemisch laboratorium

Universiteit van Amsterdam.

i)
p. 60.
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Wiskunde. De Heer Koutkwi-'g biedt eene mededeeling aan

van den Heer E. E. J. Brouwer: „Over omloopscoë/ficienten"

.

(Mede aangeboden door den Heer P. H. Schoüte).

Denken we ons in R
t
twee met een omloopszin voorziene, elkan-

der niet snijdende enkelvoudige gesloten krommen k
x
en £

2
. Dan

bezit k
x

ten opzichte van l\ een omloopscoëfficient, die beantwoordt

aan de intuitieve voorstelling van „het aantal malen, dat /:, om k„

heenloopt", en gewoonlijk wordt gedefinieerd als de door 4jt gedeelde

variatie voor een omloop van /-, van de grootte van don liehaams-

hoek, die k
3

uit een veranderlijk punt van i\ projecteert.

Een eerste bezwaar dezer definitie is, dat ze zonder nadere af-

spraken slechts voor speciale categorieën van enkelvoudige gesloten

krommen van toepassing is. Immers zoodra b.v. een enkelvoudige

gesloten kromme k van een stralenschoof s alle binnen een zekeren

eindigen lichaainshoek gelegen stralen snijdt, heeft de lichaamshoek,

die k uit den top van s projecteert, geen. bepaalde grootte meer.

Een tweede bezwaar der definitie is, dat ze zicli niet laat ver-

algemeenen tot een begrip van „omloopscoëfjicient in Rn van een

tweezijdige gesloten Rh ten opzichte van een door R/, niet gesneden

tweezijdige gesloten Z2n—A—1-"

In het volgende zullen we een definitie geven, waarvoor de beide

genoemde bezwaren opgeheven zijn.

§ 1.

<>p elk der beide krommen k\ en k, eonstrueeren we een schaal

run meting l

), en beschouwen de verzameling R der uit een punt

van L\ en een punt van /•, bestaande puntenparen. Een door een

element ") van /\ en een element van k
3
bepaald gedeelte van R

zullen we noemen een paratteloëlement. Het treedt op als een-

eenduidig continu beeld van een parallelogram. Elk dezer beeld-

parallelogrammen kunnen we verdeelen in vier driehoeken, die een

gemeenschappelijken top binnen het parallelogram, en elk een der

zijden van het parallelogram als basis hebben. Dienovereenkomstig

kunnen we elk paralleloëlement van R in vier tweedimensionale

elementen -) verdeelen, en bereiken hiermee, dal de geheele ver-

zameling R in tweedimensionale elementen wordt verdeeld, die

dooi' hun wijze van aaneensluiting 11 als een gesloten hoeedimensio-

nale ruimte ') voor den dag doen komen.

') Matlicin. Annalen 71, p. 98—100.

-) iliid.. p. !»7.

'") ibid., p. 98,
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Zij p een paralleloëlerneni van II. r/, resp. d
2

het hierbij behoo-

rende element van &, resp. L\, .1, resp. />', liet negatieve resp. posi-

tieve eindpunt van d
x , .1, resp. B, het negatieve resp. positieve eind-

punl van dt)
dan definieeren we de rij van puntenparen (A

t
A

x),

{A t Bx ),
(B, B^} als positieve indicatrix van het door die puntenparen

bepaalde deelsimplex 1

) van />, en leggen niet behul|» daarvan de posi-

tieve indicatrix der vier tot p behoorende elementen van R vast.
5

)

Op deze wijze bepalen we van alle elementen van R de positieve

indicatrix, waarbij voor twee willekeurige elementen, die een zijde

gemeenschappelijk hebben, deze indicatrices op de voor tweezijdige

ruimten voorgeschreven wijze n

) aan elkander sluiten.

R is dus een gesloten tweezijdige tioeedimensionale ruimte.

De verzameling der vectorrichtingen van R, vormt eveneens een

gesloten tweezijdige tweedimensionale ruimte (van den samenhang

van den bol), die we voorstellen door B. De positieve indicatrix dei-

bollen van A'
a

(en daarmee tegelijk de positieve indicatrix van B)

bepalen we, door ze als grens van hun binnengebied te beschouwen ').

Voegen we nu aan elk uit een punt van i\ en een punt van /,

bestaand puntenpaar de richting van <\c\\ vector toe, die het eerste

punt met het tweede verbindt, dan bepalen we een eenduidige,

continu,' afbeelding a van I! op B. Bij deze afbeelding behoort een

van de wijze van meting van II en dus ook van de wijze van meting

van /•, en k
t
onafhankelijk eindig geheel getal c, dat de graad der

afbeelding genoemd wordt en de eigenschap bezit, dal het beeld

van R elk deelgebied van II in totaal c maal positief overdekt ).

liet is deze afbeelingsgraad, dien we ais den omloopscoëfficient

van /-, ten opzichte van /•, definieeren.

Door verwisseling van l,\ en /., keert eenerzijds de indicatrix van

Il om, maar wordt andererzijds elk beeldpunt op B vervangen door

zijn tegenpunt. De omloopscoëfficient van l,\, ten opzichte run /-, is

dus gelijk aan den omloopscoëfficient van /', ten opzichte van Ie,.

We willen nu laten zien, dat voor recliliceerbare krommen de

omloopscoëfficient van /-, ten opzichte van k, zich laat uitdrukken

door de formule :

4.tJ
Vol. prod. (&,,&„ r-«) (I)

'i ibid., p. L00.

-i ibid., |i. lot.

I ibid . p. 101.

*) ibid., p. 108.

6
) ibid., p. 106.
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Voor rectificeerbare krommen laai deze integraal zich namelijk

als volgt interpreteeren: We construeeren in A, resp. kt
een simpliciale

verdeeling 1

) z, resp. :,. Hierbij behoort een simpliciale verdeeling

e van R, waarvan de grondsimplexen *) in aansluiting aan degrond-

bogen ') van k, en k, op dezelfde wijze bepaald worden, als we
boven de elementen van K in aansluiting aan de elementen van

/•, en i, hebben bepaald. Eiken door z. resp. z
s
bepaalden grondboog

vervangen we door de bijbehoorende „koorde", d. w. z. door het rechte

lijnsegment met dezelfde eindpunten. Zij js, de koorde bij den grond-

boog e?, van /!-,, x
2
de koorde bij den grondboog ,i, van /.,, r de

afstand hunner middens, dan bepalen v.
x
en x

s , als vectoren beschouwd,

tezamen met een veetor ter grootte r~- in de richting van de ver-

bindingslijn harer middens uitgezet, een zeker volumeproduct. Van

de aldus voor de verschillende paren (x„x,) optredende volume-

producten nemen we de som S; de bedoelde integraal is dan op te

vatten als de door 4t gedeelde limiet van S bij onbegrensde ver-

dichting van -, en :,.

Representeeren we nu andererzijds elk uit een punt van een koorde

van l\ en een punt van een koorde van k\ bestaand puntenpaar

door het eindpunt van een vector, in grootte en richting overeen-

komend met den verbindingsvector van het puntenpaar en met vast

beginpunt 0, dan nadert bij onbegrensde verdichting vau z
1
en z 2 de

verhouding van het bij x
a
en x, behoorende element van S tot de

grootte van den lichaamshoek, die het de koorden Xj en x
2
represen-

teerende parallelogram uit O projecteert, dus ook de verhouding van

het bij Xj en y.
2

behoorende element van «S tot het voor de bij :

behoorende simpliciale approximeering 4

) van a dooi' het uit ,?, en /?„

gecomponeerde „grondparallelogram" bedekte deel van />, onbepaald

lol de eenheid.

Daar verder bij onbegrensde verdichting van r, en :
%
de som van

de absolute waarden der elementen van N wegens de reetificeer-

baarheid van l\ en /:., een zekere eindige waarde niet kan over-

5
schrijden, convergeert - inderdaad lol den als uraad der afbeelding

4.T

n gedefinieerden omloopscoëfficient.

i) ibid
, p. 101.

') Dat hier de grondsimplexen niet zooals l.c. dmu- verdeeling van oen element,

doeh door verdeeling van een paralleloëlement worden verkregen, heeft op onze
redeneering natuurlijk geen invloed. Trouwens uil een bewijs van EÏADAMARD
(vgl. J Tannkry, „Introduction a la theorie <\<^ fonctions d'une variable", t. II,

p. 463) volgt, dat een simpliciale verdeeling der paralleloëlementen zich laat

onderverdeelen lot een simpliciale verdeeling der elementen.

i
il. w. z. eendimensionale grondsimplexen.

'i l.c., p. 102.
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\ oor rectificeerbare krommen is trouwens ook de in den aanvang

genoemde definitie van den omloopscoëfficient als lichaamshoekvari-

atie van kracht, en zien wc ook voor deze definitie gemakkelijk in,

dat ze met de uitdrukking (1) gelijkwaardig is.

§ 2.

Laat nu in R„ gegeven zijn een niet een positieve indieatrix voor-

ziene tweezijdige gesloten /i-dimensionale ruimte o, en een met een

positieve indieatrix voorziene, o, niet snijdende tweezijdige gesloten

(i>- h L)-dimensionale ruimte o.,. We maken zoowel o, als Q t
meet-

baar , en beschouwen de uit een punt van o, en een punt van q.2

bestaande puntenparen. Een door een element van p, en een element

van j>, bepaald gedeelte van R zullen we noemen een paralleloëlement.

Het treedt op als eeneenduidig continu beeld van een {h,n—h— 1)-

simplotoop '). Noemen we een verdeeling van een simplotoop jt

in simplexen met één gemeenschappelijk hoekpunt binnen ,

terwijl de overige hoekpunten in de grens van .t liggen, een

„kanonische verdeeling", dan kunnen we zulk een kanonische ver-

deeling tot stand brengen, door baar eerst uit te voeren voor de

tweedimensionale zijden, daarna in aansluiting hieraan voor elke

driedimensionale zijde, door n.1. de verdeelingen harer tweedimensionale

zijden uil een willekeurig inwendig punt te projecteeren, vervolgens

in aansluiting hieraan voor elke vierdimensionale zijde, door n.1. de

verdeelingen harer driedimensionale zijden uiteen willekeurig inwendig

punt te projecteeren, enzoovoort. Dienovereenkomstig kunnen we nu

de paralleloeleinenteii van R op zoodanige wijze in (ra—l)-dimensionale

elementen verdeelen, dal deze door hun wijze van aan elkander

sluiten I! als een gesloten n I -dimensionale nuntii voor den dag

doen komen.

Zij p een paralleloëlemenl van //. </, resp. d3 het hierbij behoorende

elemenl van o resp. o... A
l
A\ I, ' een positieve indieatrix van

d A,A A., " h
' een positieve indieatrix van il... dan defi-

nieeren we de rij van puntenparen (.-!,. I,i, (A\AA {A^'A.,),

I | I .1." /( ') als positieve indieatrix van hel door

die puntenparen bepaalde deelsimplex van p, en leggen mei behulp

)) ibid., p. 98- 100.

-i Laat in li'
i
gegeven zijn een ft-dimensionale vlakke ruimte v en een n— /;— 11-

dimensionale vlakki ruimte w. Zij S„ een in v gelegen' simplex, S„ een in w gelegen

implex. De verzameling van die punten van Rn—\, die zich volgens de richting

van w op v in S„ en volgens de richting van v op w in \,, projecteeren, vormen

bij definitie een {h,n h—l)-simplotoop (vgl. I'. II. Schoute, „Meerdimensionale

Ge etrie", 11. Teil, p. 45). Van een simplotoop zijn de zijden vau elk dimensie

aantal eveneens simplotopen.
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daarvan de positieve indicatrix der lol p behoorende elementen van

R vast. Op deze wijze bepalen we van alle elementen van /.' de

positieve indicatrix, waarbij voor twee willekeurige elementen, die

een (n—2)-dimensionale zijde gemeenschappelijk hebben, deze indiea-

trices op de voor tweezijdige ruimten voorgeschreven wijze aan

elkander sluiten.

R is dus een gesloten tweezijdige [n— i)-dimensionale ruimte.

De verzameling der veclorrichtingen van Rn vormt eveneens een

gesloten tweezijdige (n—l)-dimensionale ruimte (van den samenhang

van den (n— l)-dimensionalen bol), die we voorstellen door B. De
positieve indicatrix der bollen van /.'„ (en daarmee tegelijk de posi-

tieve indicatrix van B) bepalen we, door ze als grens van hun bin-

nengebied te beschouwen.

Voegen we nu aan elk uit een punt van (>, en een punt van

o,, beslaand puntenpaar de richting van den vector toe, die het eerste

punt met het tweede verbindt, dan bepalen we een eenduidige, con-

tinue afbeelding « van R op B. Bij deze afbeelding behoort een

van de wijze van meting van R en dus ook van de wijze van meting

van (>
t
en q„ onafhankelijk eindig geheel getal c, dat de grand der

afbeelding genoemd wordt en de eigenschap bezit, dat het beeld van

R elk deelgebied van B in totaal c maal positief overdekt.

Het is deze afbeeldingsgraad, dien we als den omloopscoë/ficient

van (>! ten opzichte run q.2 detinieeren.

Verwisseling van q^ en p, heeft alleen dit tengevolge, dat de indi-

catrix van R in sommige gevallen omkeert en dat elk beeldpunt

op B door zijn tegen punt wordt vervangen. De omloopsco'êjficient

van q 1
ten opzichte van q 2

en de omloopscoëfficient van p, ten opzichte

van (>, zijn dus of aan elkaar gelijk of aan elkaar tegengesteld.

We willen nu laten zien, dat als q 1
en p, evalueerbaar zijn, d.w.z.

een bepaalden eindigen /«-dimensionalen resp. (n—h—l)-dimensionalen

inhoud bezitten, de omloopscoëfiicient van <>, ten opzichte van q 3
zich

laat uitdrukken door de formule:

- f Vol. prod. (div di„ rl~n
) (2)

waarin hn <\en (n—l)-dimensionalen inhoud van een in de Euclidische

R„ met een straal 1 beschreven (n—l)-dimensionalen bol voorstelt.

Deze integraal Iaat zich namelijk, als », en (^ evalueerbaar zijn,

als volgt interpreteeren : We construeeren in q 1
resp. (p, een sim-

pliciale verdeeling ï, resp. -.,
. Hierbij behoort een simpliciale ver-

deeling z van II, waarvan de grondsimplexen in aansluiting aan de

68
Verslagen der Afdeelbg Natuurk. Dl. XX. A ,J

. 1911/12.
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grondsimplexen van <>, en (>, op dezelfde wijze bepaald worden, als

we boven de elementen van R in aansluiting aan de elementen van

(>! en <>, hebben bepaald. Elk door 2, resp. z, bepaald grondsimplex

vervangen wc door het vlakke simplex met dezelfde hoekpunten.

Zij y.
x

liet vlakke simplex behoorende bij het grondsimplex ft van

p n K
a

het vlakke simplex behoorende bij het grondsimplex ft van

p,, /' de afstond der zwaartepunten van se, en x
2 , dan bepalen Xj en

x,, de eerste als een //-dimensionale, de tweede als een (n— h— 1)-

dimensionale vector beschouwd, tezamen met een lijnvector ter grootte

r x~
" in de richting van de verbindingslijn hunner zwaartepunten

uitgezet, een zeker volumeproduct 1

). Van de aldus voor de verschil-

lende paren (x,, x
t )

optredende volumeproducten nemen we de som

S; de bedoelde integraal is dan op te vatten als de door kn gedeelde

limiet van S bij onbegrensde verdichting van z
x
en zt .

Representeeren we nu andererzijds elk uit een punt van een bij

c, behoorend vlak simplex en een punt van een bij c
3
behoorend

vlak simplex bestaand pimtenpaar door het eindpunt van een vector,

in grootte en richting overeenkomend met den verbindingsvector van

het puntenpaar en met vast beginpunt O, dan nadert bij onbegrensde

verdichting van :
1
en c, de verhouding van het bij x, en y.„ behoo-

rende element van »S tol de grootte van den lichaamshoek, die het

de simplexen x, en x, répresenteerende simplotoop uit O projecteert,

dus ook de verhouding van het bij x, en x, behoorende element van

S tot het voor de bij z behoorende simpliciale approximeering van «

door het uit ft en ft gecomponeerde „grondsimplotoop" gevulde deel

van B, onbepaald tot de eenheid.

Daar verder bij onbegrensde verdichting van z
x
en z, de som van

de absolute waarden der elementen van S wegens de evalueerbaar-

heid van <>, en q 2
een zekere eindige waarde niet kan overschrijden,

S
convergeert - - inderdaad tot den als graad der afbeelding a gede-

K
tinieerden omloopscoëfficient.

$ 3.

Beschouwen we nu in K„ twee puntverzamelingen q\ en q\, die

x
) Het teeken van dit volumeproduct bepalen we als volgt: Na op de boven

omschreven wijze uit (— 1)''X c'e positieve indicatrix van x
x
en de positieve indicatrix

van zo een indicatrix van een aan z t
en k 3 evenwijdig simplotoop s te hebben

gecomponeerd, voegen we aan daee laatste indicatrix toe het eindpunt van een

uit een punt van S in de richting van de verbindingslijn der zwaartepunten van

X, en xj uitgezetten lijnvector. Het teeken der zoo verkregen w-dimensionale

indicatrix bepaaR het teeken van ons volumeproduct.
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achtereenvolgens van een /«-dimensionale tweezijdige gesloten ruimte

9, en van een [n— /*—l)-dimensionale tweezijdige gesloten ruimte q,

het eenduidige continue beeld zijn en elkaar niet snijden, dan blijven

daarvoor alle beschouwingen der vorige § van kracht. Zij verder

Qj" een tweede eenduidig continu beeld van o, en o
3

" een tweede

eenduidig continu beeld van p s , dan kan een grootheid ij worden

aangegeven met de eigenschap, dat, wanneer zoowel de afstand van

twee correspondeerende punten van (>/ en px
" als de afstand van

twee correspondeerende punten van o.,' en o
2

" kleiner is dan >,

de omloopscoëfficient van o,' ten opzichte van o," gelijk is aan den

omloopscoëfficient van 9/ ten opzichte van o
2
'.

Hieruit volgt, dat in R, de omloopscoëfficient van een A-dimensio-

nale tweezijdige gesloten ruimte q 1
ten opzichte van een q 1

niet

snijdende [n—h—l)-dimensionale tweezijdige gesloten ruimte n
2
gelijk

is aan de waarde der integraal

1 C— v'— I Vol. prod. {di^ ,di
t

,
?'•-")

voor een willekeurige simpliciale approximeering ' a o,) vau Qi t>n

een willekeurige simpliciale approximeering a (.;>.,: van o„.

Laten nu K
l
en K, twee in R„ buiten elkaar gelegen bollen zijn,

«(o,) een binnen K
l
gelegen simpliciaal beeld van q x

, «(9a) een binnen

A'
3
gelegen simpliciaal beeld van o

2
. De omloopscoëfficient van u(q

x )

ten opzichte van a({ïj is dan nul; immers door K
3
met «(o

s )
buiten

A', naar het oneindige te voeren, kunnen we dezen omloopscoëfficient

slechts continu, dus in het geheel niet wijzigen.

We kunnen nu « (o
3 ) continu overvoeren in a (o

3 ), doordegrond-

punteir) van o. (o
2 ) continue banen te laten beschrijven, en we

kunnen voor deze grondpuntsbanen zoodanige gebroken lijnen kiezen.

dat in geen der tusschenstanden van a (qz ) een [h— l)-dimensionale

zijde van a (q x ) een punt gemeen heeft met « (o
3 ) of een [n—h—2)-

dimensionale zijde van a 7.,) een punt gemeen heeft met a (9,), terwijl

die tusschenstanden van a (o
3 ),

welke bij knikpunten der grondpunts-

banen behooren, geen punt met a{q
x ) gemeen hebben.

Dan vermeerdert bij deze varieering van « (o
3 ) de omloopscoëffi-

cient van a (oj ten opzichte van (t{q
2 )

telkens dan met een eenheid,

wanneer een element e, van a (q x)
door een element rh van e. (o

3 )

positief doorschreden wordt, d.w.z. zoodanig, dat het volumeproducl

van e, , t}, en de bewegingsrichting van het doorschrijdingspunt

volgens bovenstaande definitie positief uitvalt.

•l 1. c, p. 102 en p. 316.

-) ibid., p. 317.

68*
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Verslaan we andererzijds onder n a (9J resp. n a (9,) een zoodanig

door a o
s

resp. a 9,) begrensd tweezijdig (n—A)-dimensionaal net-

fragment 1
), dat afpj slecht kruist in een eindig aantal punten, die

noch tot een //- 1 -dimensionale grondzijde van a (9J, nóch tot een

inwendige {n— //—l)-dimensionale grondzijde van n a (9,) resp. n a (9,)

behooren, terwijl zulk een kruising' positief wordt genoemd, wanneer

de in liet kruisingspunt uit ( —l)'1 X de positive indieatrix van a (<>,)

en de positieve indieatrix van n a (9,) resp. n a (9,) gecomponeerde

//•dimensionale indieatrix positief uitvalt, dan vermeerdert bij de

bovenbedoelde varieering van «(9,) de algebraïsche som van het

aantal positieve en het aantal negatieve kruisingen van a {<j
x ) en

»«((>,) bij elke positieve doorschrijd ing van a (9,) door a (9,) eveneens

met een eenheid.

Hii ruil volgt, dat de omloopscoë/ficient van 9, ten opzichte van

9, zich ook Iaat definieeren ah de algebraïsche som m {«(?,)> na (Qt)\

van het aantal positieve en het aantal negatieve kruisingen van een

willekeurige simpliciale approximeering a (9,) van 9, en een dooreen

willekeurige simpliciale approximeering a (j> 2 ) van 9, begrensd (ra—A)-

dimensionaal netfragmeni 11 a i<o.

Dat deze algebraïsche som een door 9, en o
2
ondubbelzinnig

bepaald getal is, laat zich ook a priori inzien.

Hebben we n.1. twee verschillende netfragnienten ra a (9 2) en ra' a (9,),

begrensd door dezelfde simpliciale approximeering a (o
2 ),

en stellen

we het uit n' a (9,) door omkeering der indieatrix verkregen net-

fragment voor door n" a (q 3 ),
dan vormen n a (9,) en n" a (9,) tezamen

een hoeezijdig gesloten net*), zoodat to \a (9J, n a (9,) -)- ra' a (9,)} = (*,

dus <o ja (oj, n' a (o
2 )\
= co \a (9,), n a (9,)} zijn moet.

Hebben we verder twee verschillende simpliciale approximeeringen

en a' (91), behoorende bij eenzelfde wijze van meting van ^

,

twee verschillende simpliciale approximeeringen a (9.) en a' (oj,

behoorende bij eenzelfde wijze van meting van 9 a , en twee twee-

zijdige netfragnienten n a (o
2 ) en n a' (9J, die, hun randen buiten

rekening gelaten, dezelfde grondpunten bezitten, dan blijkt bij continue

overvoering van a' (9J in a (9J :

10 \a' (9j), n a (9,)] = w \a (o,), n a (9,)},

en bij continue overvoering van a' (9,) in a (9,)

:

w ja' (9,), ra a' (9JJ = co \a' fa), ra a (9,)}.

Hebben we ten slotte twee verschillende wijzen van meting ;», en

<ij met overeenkomstige indieatrix van Q iy
en twee verschillende

i) ibid., p. 816.

») ibid., p. 316.
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wijzen van meting fi s
en ft', met overeenkomstige indicatrix van o„,

dan bestaat er op grond van de stelling, dat een éénéénduidige,

continue correspondentie tusschen twee gesloten ruimten den graad

±1 bezit
1

), een bij ft', behoorende simpliciale approximeering a'(Qi),

die een bij fi, behoorende simpliciale approximeering «(pj met den

graad één overdekt, en een bij ft', behoorende simpliciale approxi-

meering a' (q^), die een bij (i
2
behoorende simpliciale approximeering

rt(j>
2 ) met den graad één overdekt, waaruit onmiddellijk volgt:

o) \a' (o,), na' (p 2 )j
= o> \a (q,), na (o

2 )j,

waarmee liet bewijs, dat de bovenbedoelde algebraïsche som uit-

sluitend afhangt van q 1
en q.2 , voltooid is.

Met den omloopscoëfficient in nauw verband staat een onlangs

door Lebesgüe ingevoerd begrip van geënlaeeerde ruimten 3
). Twee

ruimten, die volgens Lebesgüe geënlaceerd zijn, bezitten namelijk in

onze terminologie ten opzichte van elkaar een oneven omloops-

coëfficient. Om zijn definitie te rechtvaardigen, heeft Lebesgüe echter

verzuimd aan te toonen, dat het al of niet geënlaceerd zijn van

twee ruimten onafhankelijk is van de wijze, waarop ze worden

gemeten, zekerheid waaromtrent eerst door de bovenstaande rede-

neeringen wordt verkregen.

De door Lebesgüe aan zijn definitie vastgeknoopte ontwikkelingen

worden intusschen geheel in orde gebracht, als men het begrip

„geënlaceerd" vervangt door: „geënlaceerd voor een bepaalde wijze

r<ni metina".

Wiskunde. De Heer Jan de Vries biedt eene mededeeling aan

van Dr. G. de Vries, getiteld: „Calculus rationum'
:

.

(Mede aangeboden door den Heer H. A. Lorentz).

Tot nu toe waren de wiskundigen de meening toegedaan, dat eene

bewerking van den vierden rang niets nieuws zou loeren ; deze

meening was gedeeltelijk gegrond op de overtuiging, dat grondtal

en exponent van eene macht niet te onderwerpen zijn aan de com-

mutatieve, associatieve en distributieve eigenschappen. Dit bezwaar

heb ik opgeheven door de invoering van het begrip „onderlingi

macht eau twee getallen".

Hierdoor heb ik tevens het middel aangewezen om bewerkingen

') ibid., p. 324 en p. 598.

-) G. R., 27 mars 1911.
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van een willekeuriger) rang in te voeren, voor welke genoemde

eigenschappen gelden.

Ik hoop hierdoor een nieuw veld van onderzoek te openen. Of

liet belangrijk zal zijn, moet de toekomst leeren. In elk geval hebben

de beschouwingen mij geleid tot het onderzoek van bepaalde groepen

van transscendente krommen, lot eene Ionische classificatie hiervan

en tot eene nieuwe analyse.

I ), resultaten mijner nasporingen heb ik in manuscript, welks

inhoud ik in enkele trekken wil schetsen. Uitgaande van het alge-

braïsche deel, kom ik in verband met bovenbedoelde analyse tot de

meetkundige toepassingen. Slechts de bewerking van den vierden

rang zal behandeld worden en overigens zullen alleen beschouwingen

toegelaten worden, die op twee veranderlijken belrekking hebben.

§ 1. Wordt eene. macht aan eene nieuwe machtsverheffing onder-

worpen, dan mogen de exponenten onderling verwisseld worden.

In deze waarheid ligt feitelijk de geldigheid der commutatieve eigen-

schap opgesloten. Alleen ontbreekt nog een symbool voor de gedurige

machtsverheffing, benevens het vaststellen van een grondtal om de

onderlinge macht van getallen eenwaardig te bepalen. Wordt hier-

voor - gekozen, dan komen de vormen in de eenvoudigste gedaante

te voorschijn. Deze onderstelling wordt nu in het volgende gemaakt

;

tevens zal de Nap. logarithmus door L aangeduid worden.

„De onderlinge macht van twee getallen is de macht run e, welke

lu i product van de logarithmen dier getallen tot expon nt heeft."

Wordt dus gesteld

:

x = éP
; // = et,

dan zal geschreven worden :

r.ii ==. el"i =: x^'.i = y^x = y,x.

Dal voor de onderlinge macht van meer getallen ook nog de

associatieve en de distributieve eigenschap gelden, zal geen betoog

behoeven.

In een vorm als:

u = .r.v,:

zullen x, y en z de e/jicienten genoemd worden.

§ 2. Eene gedurige machtsverheffing of worleltrekking met gelijken

exponent heet „gradatie" en de bovenexponent, die hierbij optreedt,

gradatie-index, liet hiervoor gebruikte symbool volgt uit :

/;

eP
n
T= "(eP) ; (y) ne= éP '= (éP).



( 1059 )

Deze zijn samen te vatten in den vorm :

»(*)= «£''*.

„Eene gedurige onderlinge macht metgelijke efficienten heel gradatie"

.

De omgekeerde bewerking hiervan wordt „descensie" genoemd.

„De nde descensie van een getal is het getal, dat tot de nde gradatie

gebracht, het oorspronkelijk'' getal oplevert."

De descensie zal door een omgekeerd wortèlteeken aangeduid

worden ; eene onderscheiding in machts- en wortel-descensie is over-

bodig. De vormen

" 1/- \ / p
el/P=/léP ; e P =]/ e= ,s\(]/e)

n n

kunnen derhalve geschreven worden :

n

n

Bij invoering van negatieve en gebroken gradatie-indices kan alles

samengevat worden in : "(,<•).

De gradatie heeft den voorrang voor de maehtsverheffing, de

worteltrekking voor de descensie.

§ i). Voor eene eerste beschouwing is het wenschelijk slechts

positieve grondtallen toe te laten. Door de bewerkingen kunnen echter

complexe machten ontstaan. Zoo zal dan het getal:

1
i

2 e

blijken hier de rol van v —1 in de bekende wiskunde te vervullen.

De elementaire bewerking is de vermenigvuldiging ; bij vergelijking

van twee grootheden moet men dus op hunne verhouding letten.

Voor de constructie van figuren verdeelt men de coördinatenassen

zoo, dat de opvolgende abscissen (en ordinaten) eene meetkundige

reeks vormen. De lijnen door de deelpunten evenwijdig aan de assen

getrokken vormen een coördinaten-net, dat „verhoudingsveld" zal

genoemd worden (in tegenstelling met het bekende „verschilveld" .

Voor constructies verdient het aanbeveling als basis een getal te

nemen dat weinig van de eenheid afwijkt.

Evenals het verschil van twee getallen tweewaardig is, blijkt dit

met hunne verhouding het geval te zijn. Onder verwijzing naar

hetgeen Hoüel 1

) over operatie-modulen zegt, zal aan:

') Cours de calcul infinitésimal I; § IV etc.
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' y
en -

y j
'

dezelfde absolute waarde in ration'alen zin) toegekend worden.

Getallen, kleiner dan de eenheid hebben voor het verhoudingsveld

dezelfde beteekenis als negatieve getallen voor het verscliilveld). Ter

bevestiging van het beweerde, diene :

y < \yj \x

§ 4. Uil de definitie van onderlinge macht volgt, dat hieruit slechts

ééne indirecte bewerking is af te leiden, n.1.

:

Ly Lx

x = \>z ; y = 1

Gebruikt men bel woord „onderlinge wortel", dan bestaat nog

dubbelzinnigheid. De volstrekte waarde van de twee onderlinge

wortels voorgesteld als volgt)

:

/

,

Lx
' ." = 1 •'': y .v= i/>j

moet echter voor het veld, volgende op hel verhoudingsveld, eene

gelijke geacht worden. Men zou de eerste kunnen noemen den wortel

van x tol //.

liet is van nul. aan vormen als:

/

e te=Ve= —\v)

den naam van „reciproke macht" te geven.

Voor gradaties en descensies zouden een reeks eigenschappen kunnen

genoemd worden geheel overeenkomende met die voor machten en

wortels. De verdere ontwikkeling der rationale algebra is analoog

met de gewone algebra. Zoo kan men hier spreken van een gradatie-

binomium, van merkwaardige wortels, kettingwortels enz. In het

meetkundige deel treedt natuurlijk de logarithinische evenredigheid,

die ook kan geschreven worden in den vorm

a b =c d,

op den voorgrond. En bij verschillende grondtallen is van belang

de vorm
aLu:"Lv= hLu: bLv.

'Evenzeer is voor de meetkunde van belang de „middendescen't

van twee getallen". Deze is hel getal, welks 2de gradatie gelijk is

aan de onderlinge macht der twee getallen.

Zooals te verwachten was, is deze onafhankelijk van het gekozen

grondtal. Wordt dus in de plaats van e liet grondtal a genomen, dan

is, als men dit als index invoert,
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/\{u,v)a= /\.{u,v)e .

2 2

Deze eigenschap komt dus overeen met de eigenschap, dat het

meetkundig midden onafhankelijk is van de gekozen eenheid. Voorts

geldt nog

:

l/uv^>/i (», y).

2

$ 5. De vraag doet zich voor of in de betrekking:

y= «(*)= *»"

bij eene aangenomen waarde van y en p steeds een waarde voor

n is te vinden. Dat dit mogelijk is. wordt op eene zelfde wijze

beredeneerd als in de algebraleerboeken het bestaan van logarithmen

wordt aangetoond. De onmeetbaarheid van dit getal is echter in het

algemeen van eene andere orde dan die der logarithmen.

Wordt n de tweede logarithmus van y genoemd, dan is dit getal

eerst bepaald, indien voor p eene bepaalde waarde wordt aangewezen.

De eenvoudigste aanname is voor p = e. Daarom zal de ede macht

van e tot „grondmacht" gekozen worden.

Worden nu onmeetbare getallen tot gradatie-index toegelaten, dan

wordt de uitkomst beschouwd als limiet waartoe eene op bepaalde

wijze veranderende descensie van eene gradatie nadert, en volgt als

definitie van den tweeden logarithmus: „De 2'lc logarithmus van een

getal is het getal, dat aanduidt, tot welke gradatie de grondniacht

moet gebracht worden om het gegeven getal op te leveren." De vier

hoofdeigenschappen zijn :

LL («, v)=LLu -f- LLv ; LL" (h)= n . LLu
;

1

LL(u\v)= LLu — LLv ; LL /\u= — . LiL,u.

u "

Door de invoering van het begrip „onderlinge gradatie" van twee

getallen vervalt nu weer het onderscheid tusschen de twee indirecte

bewerkingen, welke uit eene gradatie worden afgeleid. Wordt gesteld:

P 7
x = e* ; y= e e

dan kunnen x en y in de volgende uitdrukking (hunne onderlinge

gradatie) verwisseld worden.

z= [x;y] = ll-(y) = l-l-!i,,-) = [!t -.v\.

Deze vorm is aequivalent met:

LLz= LLx . LIjy.

De onderlinge gradatie als uitgangspunt leidt tot de beschouwing van

het „wortelveld" . Hiervoor is de machtsverheffine de elementaire bewer-
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king. De hieruit voortvloeiende bewerking van den vijfden rang deelt

de i'undamentale eigenschappen niet de bewerkingen van lageren rang.

Evenals bewerkingen van een willekenrigen hoogeren rang kunnen

ingevoerd worden en aanleiding geven tot liet onderzoek van bepaalde

groepen van krommen, kunnen ook bewerkingen van een rang bedacht

worden lager dan de eerste rang; ook hiermee gaan meetkundige

beschouwingen gepaard.

§ 6. De vergelijking der krommen van de eerste gradatie wordt

door eliminatie van n gevonden uit het navolgende tweetal

.«= ,('/<" en i/=!ij>".

Voor de constructie der punten moet men zich van verschillende

grondtallen bedienen voor abscis en ordinaat, tenzij de logarithmen

der gebruikte grondtallen [a en />) eene meetbare verhouding hebben.

y

5
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In deze onderstelling' zijn de lijnen van figuur 1 geteekend
;
ge*

noemde verhouding is voor AB,B; voor M.D,\; voor ME, — i;

voor FG, 2:3 en voor Hl, — 1>. In lier verliondingsveld zijn deze

lijnen, wier vergelijking is

:

y_

de eenvoudigste; ze zullen „rationalen" genoemd worden. Ze hebben

de gedaante van parabolen of' hyperbolen naargelang hun „richtings-

exponent", P. = Li> : La, positief of' negatief is.

wi = y U
'r

o
La

stelt het stuk voor, afgesneden van de lijn x= i, gerekend tot

3/(1,1). De rechte lijnen x= i en;/= l moeten als assen beschouwd

worden. Ze verdeden het positieve verliondingsveld in 4 qnadranten,

die ongelijk zijn, doch in rationalen zin - zooals later zal blijken —
als gelijk moeten beschouwd worden ; x = en y = komen over-

een met -gd in het verschilveld. Lijnen met gelijken richtings-

exponent zijn „rationaal-aequidistant" . Een bundel rechte lijnen door

O (rationalen voor welke ? = 1) snijdt twee aequidistante rationalen

in correspondeerende punten. Worden de snijpunten eener zelfde

rationaal verbonden, dan zijn de correspondeerende figuren gelijk-

vormig. Men zon dus kunnen zeggen, dat aequidistante rationalen

in kleinste deelen evenwijdig zijn.

Voor .'('„ = 1 ; y = 1 zullen de lijnen iniddelpnntsrationalen ge-

noemd worden ; ze komen overeen met de rechte lijnen in het ver-

schilveld door den coordinatenoorsprong getrokken. Rationalen met

meetbaren richtingsexponent vinden eene voortzetting in een der drie

andere verhoudingsvelden.

§ 7. De richtingsexponent der rationalen heeft eene eenvoudige

meetkundige beteekenis. Uit de vergelijking:

y= mx' of Ly= Z Lx -\- Lm

vindt men hiervoor:

dLy 1 dy

dLix y dx

(lat is „de verhouding van abscis tot subtangens." Voor punten van

aequidistante rationalen met gelijke abscis gaan de raaklijnen door

éénzelfde punt van OX (lig. 2) ; voor [gegeven ordinatenwaarde

snijden ze elkaar in één punt van <> V. Verder verdeden alle ratio-

nalen de coördinaten-rechthoeken evenredig, zoodat de richtings-

exponent kan beschouwd worden als verhouding van twee integralen.
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De deelen, waarin de lijn een rechthoek (./) verdeelt, Jx enJ
lt
noe-

mende vindt men

k = | xdy : ydx = ,/,, : /, .

Daar nu de verschillen der termen eener meetkundige reeks weer

eene meetkundige reeks vormen, gaat die betrekking ook door voor

Y
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dinaten-reehthoek bepaald door liet punt :

P„(«", lr>) is J„ = (ab)\

De rationaal dooi- dit punt en door Pm gebracht, bevat tevens het

punt 7J,„+„. De inhoud van den coörd.-rechthoek door dit punt be-

paald is

:

Jm+„ = (ab)m+* = Jm X J«,

wordt dus uit eene vermenigvuldiging afgeleid. Verder kunnen de

coördinaten als inhouden opgevat worden, namelijk van rechthoeken

die de coördinaten tot basis, den afstand tusschen OX1
en OX (resp.

()}'i en OY) tot hoogte hebben. Door den inhoud van een coörd.-

rechth. alleen is een punt nog niet bepaald (gelijkz. hyperbool), tevens

moet nog een element voor de richting bekend "zijn. Met eene som

in het verschilveld correspondeert hier steeds een product; zoo ook

met de meetkundige som: v-\-iy het meetkundige product : xy ' =J.

Fig. 3.

Hierdoor is dan ook de ligging van 't punt volkomen bepaald.

.Met de meetkundige som :

r, + r
2
= (.v

l
-\-.r.

i
) 4- i^+y,)

komt hier overeen het meetkundige product

:

^,XA=('':a)'(w/i)'-

In figuur 3 is dit product op dubbele wijze geconstrueerd. De



( 1066 )

punten M/\P„P. vormen een rafionaal parallelogram, waarvan de

rationaal dooi- M en Pa
«Ie diagonaal bepaalt. De rationale distantie

tnsseheii .1/ en P„ moet dan ook als product opgevat worden van

de distanties tusschen M k-u P, en .1/ en 1\.

.rn' en !;! '

zijn toegevoegde waarden, wier product en onderlinge macht reëel

zijn ; t.w.

:

>- en '(*). '(//)

Bij de behandeling der analyse zal de „rationale hoek" gedefinieerd

worden; voor een voorloopigen overgang tot poolcoördinaten kan

gesteld worden :

w;iaruit voor rationalen afstand (straal) en rat.tangens volgt:

r= iV)-'
:

(.") ;
y\r= *st.

De eerste betrekking is de vergelijking van den rationalen (of

logarithmischen) cirkel; de tweede vergelijking stelt de middelpunt-

rationaal met richtingsexponent tg q voor. Wordt voor den rat. tangens

geschreven tg rat e? en voor de exponentiale grootheid de letter u

ingevoerd (beteekenis later), dan kan geschreven worden {tg rat door

tr vervangende

y\,X= tr ii

Volgens definitie is nu de logarithmische cirkel de meetkundige

plaats der punten, die gelijken rationalen afstand tot een bepaald

punt hier .1/ bezitten; dit punt heel middelpunt. Hierdoor is aan

het begrip verhouding eene uitbreiding gegeven; dit meer algemeene

begrip zal „scheeve verhouding" genoemd worden. Deze wordt gemeten

langs de rationaal door P en JA; de maat is de reeds genoemde

Straal r, die de „modulus" wordt genoemd, terwijl aan u de naam

van „argument" kan gegeven worden.

§ 9. De eigenschappen der rationale goniometrische functies zijn

gebaseerd op de beschouwing van den logarithmischen cirkel met

straal e (voorgesteld in figuur 4). In de meetkunde der verschillen

komt men, langs een cirkelomtrek zich bewegende, geleidelijk van

de waarde 4-1 tot. -1 en terug; de absolute waarde van het

verschil verandert hierbij niet. Hier voert de logarithmische cirkel

geleidelijk van de waarde e tot e
-1

, waarbij de absolute waarde der

„verhouding" constant blijft. Als bijzonderheid zij nog vermeld, dat
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in .1/ het differentiaalquotient der rationalen gelijk is aan den richtings-

exponent.

Laat men nu den rationalen straal om .1/ wentelen, dan valt deze

in 4 standen (P , P, , P
e
en P

B)
met de assen samen; hierbij is dus

Y'
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Ook op de inhouden der coörd.-rechth. (of de partieele, gescheiden

door de rationaal) is dit toepasselijk

:

xy : 1 = 1 : x~^y~*.

Is de straal van den log. cirkel één, dan wordt door:

(«) »(y)= l

liet punt JA voorgesteldj zoodat derhalve vooralle waarden van 'f geldt:

7=11-1)* = 1.

De gerichte inhoud, voorgesteld door P„q„0\ is derhalve:

Jr.=«Xi i
,

die, behoorende bij 7J
a

is

ƒ,= «* XI

§ 10. Hoewel de krommen uil liet verhoudingsveld met de ratio-

nalen behooren te worden vergeleken, kan ook een goed beeld van

hun beloop verkregen worden door de vergelijking met rechte lijnen.

Bij het opsporen van de buigpunten moet men veelal een bijzonderen

weg inslaan. Als voorbeeld zal de log. cirkel in zijn eenvoudigsten

stand onderzocht worden. Uit de vergelijking:

(«).«(y) =»(,)

volgt door differentiatie

y'=
/J

/' :

= f=-.- r̂-
l
{LU .Ly .Lmy-(Lry\.

Lx/y "
{L "

]

Daar nu y niet nul, x en Ly niet co kunnen worden, is de buig-

puntsvoorwaarde

:

Lx . Ly . Licy = L'r.

Wordt nu de inhoud van den coörd.-rechth. ingevoerd, dan levert:

xy = •/,

verbonden met de identiteit (waarbij gemakshalve L%x voor (Lx)* is

geschreven

:

2L,v Ly = UJ— L'r,

de voorwaarde:

L sJ - JJr . LJ— 2L 2
r = 0.

Er zijn zes buigpunten, als voldaan is aan

r>e'l \

De waarde van r, voor welke nog twee buigpunten beslaan,

wordt afgeleid uit de noodzakelijke voorwaarde voor reëel e waarden:

L~(tc<j) > -iLx . Ly.
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In verband met de buigpuntsvoorwaarde wordt deze
"
L*r

> AL.v . Ly,
L'x.L'i

waaruit volgt

:

Lx . Ly < Y/ —TJr en Lxy > 1K4LV..

Voor kleiner wordende waarde van r vallen derhalve de twee

buigpunten tot een stationair punt samen, indien :

L*r = Uxy — 2Lx Ly= &"2L*r;

zoodat de straal van den hg. cirkel dan is :

r = e^\

§ 11. Voor de studie der algemeene vergelijking van de 2 de

gradatie, die alle logarithmisehe kegelsneden omvat, zouden eerst de

rationale verschuiving en rationale aswenteling moeten behandeld

worden. Daar dit te ver zou voeren bepaal ik mij tot de logarithmisehe

parabool en log. gelijkzijdige hyperbool.

De rat. verschuiving geeft geen groote moeilijkheden ; zoo zal de

logarithmisehe cirkel, gegeven door:

'x \ %

fy
(r)

a J V'

door de assen-verschuiving naar x= a, y= b in den reeds genoemden

vorm overgaan. De gedaante' veranderl hierbij volgens de aangenomen

begrippen, doch als figuur van het verhoudingsveld blijft ze met

zichzelf congruent. De congruentie in hel verhoudingsveld staat gelijk

met de gelijkvormigheid in het verschilveld, wanneer de verschuiving

langs rechte lijnen door < > plaats heeft ; in 't algemeen heeft ze

langs willekeurige rationalen plaats, zoodat het qelijkvormiqlteidsbegrip

moet uitgebreid worden, waarbij de sekeeve verhoudingen ter sprake

komen.

Terwijl nu in 't algemeen de punten <\o\- logarithmisehe krommen
mei behulp van eene logarithmisehe lijn worden geconstrueerd, kunnen

ze in eenvoudige standen door rechtlijnige constructies gevonden

worden.

§ L2. Teekent men (lig. 5) in hel verhoudingsveld eene reeks

lijnen, w ier vergelijking is :

x» = x an ;

vervolgens, met behulp va n stralenbundel door O, de punten

/'„,/',,/' i,
/':,/' .-.../':«./'_;,... en evenzoo Po,Q-i,Qi,Q-2,Qï .

.

. . op

genoemde lijnen, dan vindt men ordinaten, die gegeven zijn door:

yn— y„"
È

'

69
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Door eliminatie van n uit deze betrekkingen («„ en _y„ als loopende

coördinaten beschouwende) vindt men dan de vergelijking

-<i -4 -\ -'

Fig. 5.

y V*— , a= I —

De punten P maken deel uit van de logarithmische parabool ; de

punten Q van de tegen-parabool, die tot parameter heeft de reciproke

waarde van a.

Voor ,('„=//„ = 1 vindt men de buigpunts-abscis uit :

i.=ii..(i±l/i-l).

Hieruit is te zien, dat de tegenparabool steeds twee buigpunten

heeft ; overigens is de voorwaarde voor 't bestaan der buigpunten bij

eerstgenoemden r ^> e
8

. Als meetkundige plaats der buigpunten wordt

gevonden tf = x:e. Bij het interpoleeren verplaatst zich het centrum

langs de A'-as.

§13. Eveneens kunnen de punten der logarithmische gelijkzijdige

hyperbool en der toegevoegde direct geconstrueerd worden, wanneer

<>X
X
en O F, asymptoten zijn; de vergelijking is dan:

,i' ,?/ = "(o^i1 of Lx . Ly = ± IJ a.

In dezen vorm behoort ze tot de gradatie-krommen; dat zijn de

eenvoudigste lijnen in het wortelveld. Het coördinatennet van 't

wortelveld kan, ingeval de exponent 2 is, met hulp van passer en
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wordt in E schijnbaar onbepaald. Door de substitutie:

X=p*; y= l^p

waarin p eene constante is, wordl liet differentiaalquotient:

1

y'=-p '**

Voor 2= — geeft die vorm evenmin een uitsluitsel, doch wel:

1

u= z
z

waardoor men voor u = — co vindt:

limy'= lim \_p
u :(% >r + 1— è m1 '>"-f 4))]= 0.

§ 14. Het onderzoek van de log. ellips wordt weer vereenvoudigd

door p in verband te brengen niet twee log. cirkels, wier stralen

gelijk zijn aan de halve assen. De eenvoudigste stand is aangeduid door:

*(x\a).*{y\a)= e of {"Lx)* + {
bLyy= l.

De punten der lijn zijn snijpunten van genoemde cirkels met

niiddelpuntsraiionalen ; de constructie is gebaseerd op de substitutie:

,(= <(, cru ; y =b, sru.

er en sr stellen den rationalen sinus en cosinus voor.

Van belang is nog de log. gelijkz. hyperbool in den stand, beant-

woordende aan :

•(«):»(y)= (,»);

ze kan gevonden worden door eliminatie van n uit:

n

,v : y= l/a ; xy= an

en wordt zóó puntsgewijs geconstrueerd. Deze zoowel als de toege-

voegde beval op eiken tak één buigpunt. Uit de voorwaarde voor

buigpunten blijkt dat er ook een in is. Vormen de lijn en haai'

toegevoegd me lijn, dan is dit een keerpunt. Daar echter de lijn in

het .">'' verhoudingsveld (3
de verschilquadrant door machts-ontbinding

tol denzelfden vorm, namelijk:

(xy), (x;y)— \a)

is te brengen, kan evengoed als buigpunt beschouwd worden

§ 15. Bij de reductie der algemeene vergelijking van de 2 dc

gradatie is behalve verschuiving nog aswenteling noodig. De coördi-

naten verliezen hierbij den rechtlijnigen vorm, worden als rationale

distantie langs rationalen gemeten. Het verband tusschen oude en

nieuwe coördinaten wordt dan door rationale projectie vastgesteld.

De nieuwe assen zijn middelpuntsrationalen in loodrechten stand,

wier richtingsexponenten dus voldoen aan-. l-\-Xk' = ().

De nieuwe coördinaten (§, tj) noemende, vindt men

|= .r
cos f . y

fi" f ; ^= //'*'
'r : ««'"f

terwijl voor den rationalen afstand tot .1/ geldt:

Q= *(9.'(i0= *(*).
,
(y)
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Steeds moet in het oog gehouden worden, dal rationale distanties

verhoudingen zijn; bij het ontbreken van een noemer, moet hiervoor

1 gedacht worden. Laat (tig. 7) CP een willekeurige rationaal door

P zijn, dan is - evenals bij rechtlijnige assen - - de verhouding

der deelen, waarin OB
l
PA

l
x hierdoor verdeeld wordt, constant.

y
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Physiologie. De Heer Hamburger biedt een mededeeling van den

Heer F. J. J. Buytendijk aan, getiteld: „Over de trilhaarbe-

weging in de kieuwen van de mossel".

(Mede aangeboden door den Heer Zwaardemaker).

Sinds Valentin l

) vier hoofdvormen der trilhaarbeweging aangaf,

n.1. de motus uncinatus, vacillans, undulatus en infundibuliformis

zijn door andere onderzoekers afwijkende bewegingsvormen beschre-

ven. Alhoewel ook de ongeoefende in hoofdzaak aan de verschillende

objecten deze vormen van wimperbeweging kan herkennen, de nadere

beschrijving, zooals Valentin e.a. die geven, is niet dan met de

grootste moeite uit te voeren. Ook de schatting der frequentie van

de trilhaarbeweging kan slechts met matige zekerheid zelfs door de

uitmuntendste waarnemers geschieden. Martiüs 2
) werkte echter de

stroboskopische methode in die wijze uit, dat de .studie der snelle

rhvthmische bewegingen gemakkelijker kan worden verricht. Belicht

men de te onderzoeken trilharen telkens een kort oogenblik, wanneer

zij in een zelfden stand verkeeren, dan schijnen de cilien volkomen

std te slaan. Maakt men nu het aantal belichtingen grooter, dan het

aantal perioden van de wimperbeweging bedraagt, dan schijnt het

of het trilhaar zeer langzaam een periodieke beweging uitvoert.

Zooals Martius beschrijft loopt een langzame golfbeweging over de

cilienreeks. Hij het onderzoek van genoemden schrijver bleken echter

reeds de bezwaren der stroboskopische methode. De snelheid der

cilienbeweging is bf zoo groot, dal zelfs bij zeer geringen belichtingslijd

toch nog slechts een wazig beeld ontstaat óf de wimperslag is zoo

onregelmatig, dat het oogenblik van verlichting telkens met een anderen

stand der cilie overeenkomt. Noch Martiüs, noch eenigj ander onder-

zoeker gaf dan ook een beschrijving der juiste bewegingen, welke

cilien uitvoeren, en die op waarneming met de stroboskopische

schijf berust 3
).

Het was mij dan ook zeer welkom, toen ik in de gelegenheid was

gesteld in hel Institut Marey met de mikro-kinematographische methode

de trilhaarbeweging bij de mossel te kunnen bestudeeren. Ik koos

als object de kieuwen der mossel, daar het mij bleek, dal in andere

'I Valentin. Flimmerbeweging In Wagners Handbuch der Physol. Bd. 1 p.

484—510.

-) Martius. Verhandl. der physiol. Ges. zu Berlin Archiv. I'. (AnaUund Physiol.

Pliysiol. Abt. 1884 p. 456—460.
3

) Zoo schrijft o. a. L. Bull (Travaux de 1'assoe. de 1'Institut Marey 1910 Tomé

tl pag. 51), „Son emploi (de la methode stroboscopique), toutefois, est assez restreint,

puisqu'elle ne fourait des resultats précis que lorsqu' il s'agit de mouvemenls

absolument périodiques".
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objecten, bijvoorbeeld het epitheel van den mondbodem van den

kikvorsen, de wimpers veel kleiner waren en vooral één enkele rij

trilharen niet zoo gemakkelijk in een praeparaat waren te verkrijgen.

Voor liet door mij beoogde doel was een dun praeparaat met niet

te dicht opeenstaande cilien alleszins wenschelijk.

Het toestel, dat te mijner beschikking stond, was een kinemato-

graaf, welke door een motor werd voortbewogen. Als afsluiter diende

een draaiende schijf, vlak voor het film geplaatst, welke een regu-

leerbare spleet bezat, zoodat de belichtingstijd tot op 0.001 seconde

kon worden teruggebracht. Deze korte belichtingstijd kon echter slechts

bij zwakke vergrooting (apochromat 16 mm.) worden gebruikt, daar

het licht, dat van een booglamp met een objectief-condensor van

Zeiss op het praeparaat werd geconcentreerd, bij sterkei vergrooting

te zwak bleek te zijn. Een tweede schijf met spleet tusschen lamp

eu microscoop geplaatst, werd eveneens door den motor voortbewo-

gen, zoodat het object zoo kort mogelijk aan het intensieve licht en

de warmte der booglamp was blootgesteld. Toch bleek het bij mijne

experimenten, dat een verwarming van het object niet was te ver-

mijden. Vooral tijdens het opzoeken van een geschikt deel van het

praeparaat en het scherpstellen, trad meestal een dusdanige verwar-

ming op, dat een verdere studie der beweging onmogelijk werd.

Daarentegen bleef de trilhaarbeweging zeer fraai, wanneer de ver-

warming werd gecompenseerd door een dunne kamer tusschen

condensor en object te brengen, waar doorheen ijswater circuleerde.

Deze kamer bestond uit een koperen ring, waarin twee dunne kope-

ren buisjes waren gesoldeerd, en welke van onder door een object-

glas, van boven door een dekglas was afgesloten. Op het dekglas

werd direct het praeparaat gebracht en met een tweede dekglas bedekt.

Ondanks al deze onvolmaaktheden slaagde ik erin goede opnamen
te verkrijgen, welke voor de analyse der trilhaarbewegingen dienst

konden doen.

Engelmann heeft reeds waargenomen, dat bij de mossel behalve

de mot us uncinalus ook de motus undulatus zeer vaak voorkomt.

Ter verklaring schrijft hij hierover '). „Obschon nun eine derartigj

Form (motus undulatus) wenigstens bei selir biegsamen langeren Cilien

in derselben Weise, wie die erstbeschriebene (motus uncinatus) durch

aktive Bewegungen ausschliesslich an der Basis hervorgerufen sein

könnte, so lehrt doch das Vorkommen hakenförmiger Krümmungen
umi das mitunter zu beobachtende Schwingen ausschliesslich der

Haarspitzen bei ruhendem Basalstiick, dass die Haare auf allen Punk-

ten ilirer Lange aktiv contraktil sein kunnen".

') Engelmann, Handbuch der Physiol. van Heiman. Bd. I 187Ü. p. :J87,
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Is de motus uncinatus doof een beweging aan hei basaalstuk alleen

dus voldoende verklaarbaar, deze „zweepvormige" beweging scheen

saraengestelder te zijn.

Beschouwt men een praeparaat van de kieuw eener mossel zoo

ziet men meestal de trilharen loodrecht <»p liet vlak, waarin de wim-

pers gelegen zijn, hunne voor- en achterwaartsohe beweging uitvoe-

ren. Slechts op enkele plaatsen vinden de trillingen in het vlak dei-

rij plaats. Alhoewel in den regel een modus uncinatus dan is waar

te nemen, scheen hel mij alsof een soort golfvormige beweging oó*k

voorkwam. Herhaaldelijk heb ik dergelijke trilhaarrijen gekinemato-

grapheerd, doch de nevenstaande wimpers stoorden de analyse der

beweging. Toch kon ik den modus uncinatus uit deze opnamen zeer

wel herkennen. Beter beschrijven dan met de woorden van Engelmann

kan ik haar echter niet : „das Haar kriimni! sich vvahrend der Vor-

wartsbewegung stark concav, etwa wie ein Finger bei starker Beugung".

Een enkele maal gelukte hel echter na lang zoeken in een praepa-

raal een alleenstaand trilhaar aan Ie treffen, hetwelk meestal belangrijk

grooter dan de andere ei lic was. Een dergelijk trilhaar voerde dan

soms zeer regelmatige zweepvormige bewegingen uil. Een geheele

Fig. I.

periode van een dergelijke beweging is in Figuur I weergegeven. In
7

/28 seconde is de geheele periode uitgevoerd ; men ziet reeds het

typische verschil tusschen de voor en teruggaande beweging. Nog
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duidelijker kwam dit voor den dag bij de beschouwing van een

andere film van een ander praeparaal opgenomen. Zij toont de wijze van

beweging zeer duidelijk. Hel aantal opnamen bedroeg 28 per sekonde,

de vergrooting was verkregen met apochromat 8 mm. en projectie-

oculair '2, terwijl de lilni ongeveer
,

meier van liet oculair was

verwijderd. De beweging van hel trilhaar was door afkoeling zeer

vertraagd en de perioden duurden iels korter dan een seconde. Door

projectie van een reeks photo's uil deze lilm op een zelfde plaats op

papier werden de teekeningen verkregen die in Figuur 11, III, IV

en V zijn weergegeven.

Beschouwen we nu Fig. II en IV. Alhoewel niet beide gelijk,

zijn zij van een volkomen gelijk type. Het gestrekte trilhaar, waar-

van een klein deel van het basaalstuk zichtbaar is, begint zich te

buigen en wel in gestrekte houding een cirkelsegment te doorloopen

met ongeveer het basaalstuk als middelpunt en wel kan men zien,

dat niet de intreeplaats van de cilie in het celweefsel het middel-

punt van de beweging is. Bij ten deele doorloopen beweging ziet

de wimper er uit als een scheef in den grond gestoken stok. Het

punt, waaromheen de draaiende beweging wordt uitgevoerd, ligl

dieper in het weefsel.
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Het eenvoudigste is dit te verklaren, wanneer men aanneemt, dat

het, buiten en voor /o-t basaalstuk gelegen, weefsel door contractie liet

basaalstuk en daarmede de geheele cilie de genoemde boogbeweging

doet ondergaan. Genoemd deel van hel cehveefsel, dat in bet be-

sproken geval zeer waarschijnlijk dil veroorzaakt, is door arceering'

aangeduid in Fig. VI.

De snelheid der voorwaartsche flexie van bet baar is in dvn

beginne gering, neemt vervolgens sterk toe, om tusschen de standen

4 en 5 respectievelijk 31 en 32 zijn maximum te bereiken ; daarna

neemt de snelheid weder snel at'. Wanneer de grootste arbeid wordt

verricht tijdens de beweging is moeilijk te zeggen, daar voor een streng

mechanische (hydrodynamische) analyse altijd nog te veel gegevens

ontbreken. Vermoedelijk is de grootste arbeid daar verricht, waar de

grootste snelheid is, wanneer men tenminste de rugwaartsche doorbui-

ging, welke hiermede samenvalt, veroorzaakt denkt te zijn door de weer-

Mandl'iedende kracht. Daar in dien tijd bovendien de meeste vloeistof

wordt verplaatst, zal de verrichte arbeid in dit deel der beweging

drs te grooter zijn geweest. De standen 9 tot i6 respectivelijk 33

tot 38 komen, naar mij dunkt, min of meer met een rustperiode

overeen, gedurende welke de kleine en bovenal niet regelmatig neer-

waarts gerichte bewegingen te verklaren zouden zijn uit een dooi-

den vloeistofstroom veroorzaakte passieve beweging der cilie.

Op welke wijze de neergebogen cilie weder wordt opgericht toonen

de figuren III en IV. Beschouwt men nu de standen 17, 18 en 19

respectievelijk 39, 40, 41 en 42 zoo ziet men dat aan de basis een

kromming ontstaat. Uit den vorm dezer kromming, maar vooral uit

de verplaatsing van de intreeplaats van het trilhaar in het weefsel

naar achteren, kan men het besluit trekken, dat in dat 'deel der

cilie, welke in de cel besloten is. het uitgangspunt der opwaartsche

beweging gelegen is. Van af stand 19 resp. stand 42 loopt nu een

contractiegolf naar den top der cilie toe. Deze contractiegolf is echter

van bijzonderen aard. De van de slagrichting afgekeerde helft van

het trilhaar blijkt zich in zijn opvolgende deelen te contraheeren.

Het eenige gevolg van deze verkorting kan slechts de oprichting' van

den wimper zijn, daar genoemde contractie niet een totale verkorting-

kan teweeg brengen. Wat de snelheid van voortplanting betreft zoo

is deze een niet volkomen gelijkmatige, maar men verkrijgt den

indruk, dat zij naar den top toe grooter wordt. In hoeverre dit

afhangt van mechanische oorzaken, dan wel als een eigenschap van

de contractiegolf in deze trilharen dient te worden opgevat, is moeilijk

te beoordeel en. Is het trilhaar nu opgericht, dan begint de boven-

beschreven neergaande beweging opnieuw.
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Om liet mechanisme nog duidelijker voor te stellen, heb ik de

schematische teekening in Fig. VI toegevoegd, a Stelt de intreeplaats

Fig. VI.

van een trilhaar voor dat in neergebogen stand en tijdens de op-

waartsche beweging verder is afgebeeld, b is het niet contractile

deel, dat behalve deze, nog de volgende eigenschappen bezit. Het is

buigzaam naar links in de figuur, onbuigzaam in tegenovergestelde

richting, niet samendrukbaar in lengterichting. Men kan zich deze

trilhaarhelft dus het best als een langen, met vloeistof gevalden zak

denken, welke een onelastischen wand heeft aan dien kant, welke

steeds den druk van de vloeistof ondervindt. Die wand echter, welke

aan de tweede, contractile helft van den wimper aansluit, is elastisch.

c stelt de contractile helft van het haar voor, waarin een reeks

contractile elementen (inotagmen) zijn geteekend, ƒ in stand 3 stelt

een inotagme voor, die juist zich heeft verkort en nu in tonus ver-

keert ; e is het opvolgend element, dat gerekt zich nu gaat verkorten,

d een inotagme, dat nog in rust verkeert en door de contractie van

e in rekking zal worden gebracht. Het gearceerde S,S,S, stelt het

protoplasma van den basaalzoom voor, dat rhytmisch contraheert.

Wanneer men aanneemt, dat bij den motus uncinatus een dergelijk

mechanisme, als het bierbeschrevene de beweging veroorzaakt, dan

behoeft men slechts te veronderstellen, dat het deel b van den wimper
minder buigzaam is en dus het deel c, (dat in stand 2 over zijn geheele

lengte gerekt is) zich totaal contraheert, wanneer de contractie in S ver-

slapt. Men komt dan tot de eenvoudige voorstelling, dat de gecoördineerde

beweging d<n' cilien tot stand komt, uitsluitend door de voortschrijdende
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contractiegolf in de basaalmembraan. De samentrekking der opeen-

volgende deeltjes geefl de neerbuiging der rugwaarts gelegen cilien,

de oorzaak (of prikkel) tot de wederoprichting is dan gelegen in de

verslapping der genoemde contractiele deelen. Behalve de hier ver-

nielde steunen vele waarnemingen deze veronderstelling. Zoo vond

Kraft 1

) dat prikkels voortgeleid werden ook over plaatsen heen,

waar de trilharen niet meer bewogen. Hij concludeert dan ook :

„Die Coordination beruht nicht bloss auf einer ausseren, sondern

wesentlieh auch auf einer inneren, von Oberzelie zu Unterzelle statt-

(indenden Reizübertragung, beziehungsweise Leitung". Verder toonde

Verworn *) aan, dat de trilplaatjes van Ctenophoren nooit bewogen,

wanneer niet een geringe hoeveelheid protoplasma daaraan ver-

bonden was.

Aan den anderen kant schijnen flagellen, geesels van spennatozoen

etc. wel zonder samenhang niet het lichaam bewegingen te kunnen

uitvoeren 3
). Ook dient nog opgemerkt te worden, dat de beweging

van uitsluitend de toppen der cilien wel te bewijzen schijnt, dal

uitzonderingen op bovengenoemd bewegingsschema, kunnen voor-

komen, zij Int dan ook onder abnormale voorwaarden.

Om een voortbeweging der vloeistof te verkrijgen, moet bij een

eenvoudige heen en weergaande beweging der wimpers de heen-

gaande beweging snellei zijn dan de teruggaande (Engei.mann) 4

).

Kraft !

schatte bij de verlangzaamde trilhaarbeweging in het mond-

slijmvlies van den kikker de „Vorschwung viel schneller (vielleicht

lïinl'mal so schnell) als der Rückschwnng". Behalve door een verschil

in snelheid kan het mechanisch effect op de omringende vloeistof

tol stand komen door een verschil in de bewegingswijze van den

neer- en opwaartschen slag, zooals dit in ons geval voorkomt.

Ik hel» echter hol;- getracht dit verschil in snelheid bij symmelrischen

\OOr- en terugslag in mijne films op te sporen.

Het bleek, dat de metingen der trilharen, in de verschillende

standen, het gemakkelijkst waren uit te voeren op die films, waarop

cilien waren gephotographeerd, welke loodrecht op de rij der wimpers

hun beweging uitvoeren. Alhoewel het bij deze uitmetingen bleek

dat de frequentie der trilhaarbeweging in den regel niet hoog was

(2—5 per seconde) toch was zelfs bij deze geringe frequentie de

snelheid der voorwaartsehe kromming zoo groot, dat het moeilijk

i) Kraft. Pflügers Archiv. Bd. 47 blz. 196—235.

2) Vkrwokn. Pfl. Archiv. Bd. 48 blz. 149—181.

3
) Zie Putter Ergebnisse Physiologie Bd. I. 2. blz. 40 en volgende.

4
) Exgelmann. Jenaische Zeitschr. l.c.
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was uit mijne films ('28 photos per seconde) juiste conclusies omtrenl

deze vraag te trekken.

Het was mij dan ook zeer welkom, dat de Heer Noguès, technisch

assistent aan het Institut Marey, zoo vriendelijk was zijne opnamen

van de trilhaarbeweging in de mossel kieuwen, te mijner beschikking

te stellen 1
). Deze opnamen waren met een snelheid van 120 per

seconde gemaakt en volkomen scherp. Het zij mij vergund, den Heer

Noguès nogmaals ook op deze plaats mijnen oprechten dank voor

zijne bereidwilligheid te betuigen.

Ue zeer moeilijke uitmeting der trilbaren geschiedde op de afdrukken

van de films op bromide papier. Met sterke loupe-vergrooting kon

de meting tot op V 10 mm - nauwkeurig worden uitgevoerd. Moeilijk is

het echter vaak de beelden van dezelfde cilien op de opeenvolgende

photos weer te vinden. De gevonden waarden werden in een tabel

vereenigd en vervolgens op millimeterpapier in teekening gebracht.

Een voorbeeld van de cijfers volgt in Tabel I behoorende bij Figuur VII.

TABEL I.

N '. der
photo
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films èn uil alle waarnemingen van wimperbewegingen te vermoeden

is, dal de cilienslag niet geheel met genoemden eenvoudigen bewegings-

vorm overeenkomt, zoo scheen het mij nutteloos verdere berekeningen

aan mijne gemeten waarden vasi te knoopen. Ook beschouwingen

omtrent mechanische en hydrodvnamische werking van den cilienslag l

)

moeten (door het groot aantal onbekende factoren) van onbereken-

bare onjuistheid zijn.

"5

fc

i) Zie o.a. O Weiss, Handbuch von Nagel Bd i blz. 670.
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30-

20-

Ten eerste ziet men uit de figuren VII, VIII, IX en X ') dat wer-

kelijk de neerwaartsche beweging belangrijk snelier dan de opwaart-

selie is. Wel is de verhouding niet die van 1 : 5 (zooals Krakt (l.c.)

aangeeft) maar als 3:10(11); 4:10(14); 2:8(6) in Fig. X daar-

entegen als 2 (3) : 5 en in Fig. XI

als 4 : 9, dus varieerende van

1:4 tot 1 : r/j- In hoeverre

deze onregelmatigheid door ab-

normale physiologische of me-

chanische condities is veroor-

zaakt, laat zich moeilijk over-

zien. In de praeparaten van

den mosselkieuw neemt men

echter nooit die, bijna volkomen,

Fig. XI. regelmaat waar, zooals die in

het mondslijmvlies van den kikvorsen te zien is.

Deze ongelijkheid vindt men ook terug in de beschouwing der

rustperioden. De rustperiode valt in het geval van Fig. VII bijna

geheel tijdens den gestrekten stand der cilie ; in Fig. IX juist omgekeerd

tijdens den gebogen stand. In Fig. VIII en X is de rusttijd verdeeld

en duurt ongeveer even lang in gestrekten als in gebogen stand.

Dit schijnt blijkens mijne metingen in den regel voor te komen.

De verhoudingen van den duur der rust tot dien der actieve bewe-

ging kan men zonder meer in de curven herkennen. Als gemiddelde

waarde zou
4
ik 5 : 1 willen aangeven. De eenige conclusie, welke

men zeker kan trekken, is die, dat de rusttijd tegenover den arbeidstijd

naar verhouding veel langer is, dan dit bijv. bij het hart het geval

is. Toch kunnen in de hier genoemde normale verhoudingen wijzi-

gingen ontstaan. De drie scherp te definieeren afwijkingen werden

/o 20 30 40

Fis. XII.

50 60 20 30 40

Fig. XIII.

.50

l
) In Fig VII tot XIV zijn op den abscis de opvolgende photonummers van de

film aangegeven. Op den ordinaat zijn de gemeten hoogten van het trilhaar uitgezet.
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vermoedelijk door een (e groote verwarming veroorzaakt. Zij waren :

l e
. Een groote versnelling van de frequentie. Werd deze belangrijk

grooter (tot 20 slagen per seconde) zoo geschiedde dit ten koste der

rustperiode, bovendien werd de beweging onregelmatiger. De teeke-

ning in Fig. XII verduidelijkt dit verschijnsel. Bleek tevens bij dezen

abnormalen bewegingsvorm het verschil in den duur van den voor- en

terugwaartsche slag weg te vallen, dit was evenzoo in het tweede geval.

2e . Beweging alleen der toppen dvv cilien. Fig. XIII geeft hiervan

een voorbeeld. Men ziet een regelmatige schommelende beweging

(motus vacillans) met een gelijkdurende op en neerwaartsche bewe-

ging afgewisseld dom- een gelijkdurende rustperiode.

3 e
. De combinatie der beide

abnorme toestanden. In Fig. XIV
is een snelle, onregelmatige be-

weging van een trilhaartop in

teekening gebracht. Alleen hei

uiterste vijfde deel van den

wimper beweegt zich nog (actief

of passief is niet vast te stellen).

Ten slotte breng ik mijn

hartelijken dank aan Dr. L.

Bull, voor de groote bereid-

JO 20 %0 6030 4/0

Fig. XIV.

vaardigheid, waarmede hij tijd en materiaal te mijner beschikking

stelde, waardoor dit onderzoek kon worden uitgevoerd.

Groningen, 20 Februari 1912.

Scheikunde. De \lvrv Schreinemakers biedt, mede namens (]et)

lieer A. Massink, eene mededeeling aan : „Over enkele ver-

bindingen run nitraten en sulfaten".

Zooals reeds lang bekend is, kunnen uit oplossingen van NaNO,
en Na

2
S0

4
verschillende waterhoudende dubbelzouten worden ver-

kregen. Hel was daarom wel eens belangrijk le onderzoeken hoe

de nitraten en sulfaten van andere metalen, in de eerste plaats van

de alkaligroep, zich in dit opzicht zoutien gedragen. Het gedrag van

NH
4
NO s en (NHJ.SO, is reeds vroeger onderzocht 1

); thans heeft de

heer Massink ook de dubbelzoutvorming tusschen de nitraten en

sulfaten van hel Lithium, Natrium en Kalium nader onderzocht.

Om deze dubbelzoutvorming te onderzoeken werden in de desbe-

treffende ternaire stelsels isothermen bepaald en mei behulp der

restmethode hieruit de samenstellingen der vaste phasen afgeleid.

M F. A. H. Schkeinemakers en P. H. J. Hoenen. Gliem. Weekbl. 6 p. 51. (1909).
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Wij zullen hier thans niet deze isothermen, die soms zeer eigen

aardige vormen hebben, bespreken, maar ons alleen bepalen tot de

vaste stoften.

LiJsro
t
— l;,sü< -hm

Uit liet onderzoek blijkt dat bij 35°, behalve de komponenten

l.iNO, en Li2S0 4
en hunne hydraten LiNO, . 73

HsO en Li 2S0 4
. H

80,

ook nog twee dubbelzouten, nl.

:

LiXO, . 9 1,1,81», . 27H sO
en LiNO

s
. 11 Li,S0

4
. 17H,0

als vaste stoften, in evenwicht met verzadigde oplossing, kunnen

optreden.

NaNOt
- X<,,_SO

i
— HM

Bij 20° treedt, behalve NaNO, en Na
s
S0

4
. 1011,0 ook nog het

dubbelzout :

NaNO, .Na,S0
4

. H,<>

als vaste pbase op.

Bij 35° vindt men, behalve de beide anhydrische zouten NaNO,
en Na

a
S0

4 , ook nog de anhydrische dubbelzouten:

3NaN< >, . 2Na2S0 4

en 3NaN0, . 4NasS0 4

Het bij 20° gevondene en bij 35° niet meer bestaande dubbelzout:

NaNO, . Na2S0 4
. H 3

was reeds bekend en komt in zijne samen-

stelling overeen met het mineraal Darapskit 1
). In tegenstelling met

de opgave dal deze verbinding in water gemakkelijk oplosbaar zou

zijn, volgl uit de isotherme van 20° dat het lui deze temperatuur

door water, onder afscheiding van Na2S0 4
. L0H,0 wordt ontleed.

Verder wordt nog het bestaan van een dubbelzout:

NaN0,.Na
2
SO

4
. 1V2U 3

opgegeven''. Bij het voortgezet onderzoek van dit stelsel bij andere

temperaturen zal dit dubbelzout misschien ook gevonden worden.

/{.X<>, -K.SO, - H,n
Als vaste phasen zijn bij 35° alleen de anhydrische komponenten

KNOj en K,S0
4
gevonden.

A7/,.V0
J

'~ {XHXSO, - H/J ')

•) Naumann-Zirkel. Mineralogie pg. 574 (1901).

-) Dammer. ETandbuch der Anorg. Chemie (1891) il. 2. p. 171. Marignac. Ann.

des Mines [b\ 12 1 1.

:!

) F. A II. Schreinemakers en P. II. .1. Hoenen. I.c. Bepaling der isotherme

van 30\ A .1. U. de Waal. Proefschrift Leiden (1910); bepaling der isothermen

van 0' en 70°.

70
Verslagen der Afdeeling Natuuik. Dl. XX. A. 1911/12.
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Behalve de heide anhydrische zouten NH
4
NO

s
en (NH

4
),S0

4
treden

bij 0°, 30° en 70° «»<>k nog de beide anhydrische dubbelzouten

;

2NH
4
NO, . (NH

4
),S0

4

en 3NH
4NO, . (NH

4) s
S0

4

als vaste stollen op.

De animoniumzoulen gedragen zich hier, voo zoover thans onder-

zucht, dus uebei'1 afwijkend van de Kaliumzouten en komen in hun

gedrag meer met de Lithium- en Natriumzouten overeen.

Deze onderzoekingen worden bij andere temperaturen en ook met

nitraten en sulfaten van andere metalen voortgezet.

Natuurkunde. — De Heer du Bois biedt namens den Heer Stanislaw

Loria eene mededeeling aan uit het Bosscha-Laboratorium :

„Der magnetooptische KüRii-Etfifrl bei ferromagnetischen Ver-

bindungen und Legierungen" II.

(Mede aangeboden door den Heer P. Zeeman).

In einer der Akademie vorgelegten Abhandlung'j habe ieh die

Ergebnisse einer experimentellen Untersuchung des polaren Kerr-

Phanomens an ferromagnetischen Verbindungen und Legierungen

mitgeteill und die Weiterführung dieser Untersuchungen angekündigt.

ünter den damals gezeitigten Resultaten sind folgende hervorzuheben.

1. Die Dispersionskurve des polaren KKRR-Effektes weist bei Cupri-

ferrit (CuO . Fe
aO„) und bei natürlichem Magnetit (Fe,0

4 )
ahnliche

ümkehrpunkte ini sichtbaren Teile des Spektrums (436 n;i bis 668 mi)

auf, wie sie seinerzeit von Ingersoll ') ira Ultrarot (1 ft bis 3 (t)

bei Magnetit und Nickel festgestellt worden sind.

2. Die bei senkrechter Reflexion des monochromatischen linear

polarisierteji Liehtes ini Magnetfelde auftretende Drehung wachst

anfangs dem Felde proportional, erreichtjedoch dann einen maximalen,

trotz weiterer Steigerung des Feldes konstanten Wert.

Der Zweck der weiteren Untersuchung war die Erörterung des

aus dem experimentellen Befunde sich von selbst ergebenden Problems

der physikalischen Deutung der Inversionpunkte in der Dispersions-

kurve des JvERR-Efl'ektes. Es hiesz in erster Reihe nach irgend einer

gesetzmaszigen Beziehung zwischen dieser Eigenthümlichkeit der

Dispersion des magnetischen KERR-Phanomens einerseits und der

i) St. Loria, Versl. Afd. Nat. 18. p. 903, 1910.

2) L. R. Ingersoll Phil. Mag, (6) 11 p. 41 1906 und 18 p. 74 1909.
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anderen optischen resp. raagnetischen Eigenschaften der betreffenden

Substanzen anderseits zu suchen.

Zur Lösnng der erwahnten Fragc war es notwendig die Dis-

persion des Brechungs- und des Extinktionsindex derjenigen Substanzen

kennen za lernen, au denen die charakteristischen Uinkehrpunkte

in den Dispersionskuren des KERR-Phanomens beobachtet worden

sind. Man war namlich berechtigt zu erwarten, dasz vielleicht die

Lage der Inversionspunkte mit dein Verlaufe jener gewöhnlichen

Dispersionskurven in naher Beziehung stehen könnte. Diese optische

Untersuchung des Cupriferrits, des Magnetits und des Invars habe

icli zusamraen mit ('. Zakrzewski ausget'ührl. Den Gegenstand der

Messung bildeten die Eleniente der Elliptizitat des ani Spiegel

reflektierten parallelen Lichtes. Ihre Bestimmung geschah nach dem

von C. Zakrzewski t'rüher ausgearbeiteten Verfahren l

).

lm Anschluss an die uns jetzt beschaftigende Frage lautet das

Ergebnis dieser Messungen dahin, dasz von einem unmittelbaren

einfachen Zusaoimenhange zwisehen den Inversionspunkten des

magnetischen KERR-Effects und der Dispersion der optischen Kon-

stanten keine Rede sein kann. Weder die Dispersionskurven des

Brechungs-, noch die des Extinktionsindex bieten an denjehigen

Stellen des Spectrums, an denen die erwahnten Umkehrpunkte liegen

irgend welche charakteristischen Merkmale. Es musz daher in Anbe-

tracht der ganz ausreichenden Genauigkeit dieser Messungen gefolgert

werden, dasz die Erklarung der Inversion des KERR-Effektes in

einer anderen Richtung zu suchen ist.

lm folgenden soll über einige neue Ergebnisse im Anschluss daran

berichtet werden. Mit den in meiner ersten Publication beschriebenen

apparativen Hilfsmitteln und auf dieselbe Art und Weise wurde

wiederum die KERR'sche polare Drehung in ilirer Abhangigkeit von

der Wellenlange des Lichtes und von der Intensital des Magnetfeldes

verfolgt. Die Messungen erstreckten sich iiber den Spektralbereich

von 436 fffi bis 688 ;</< ; das benutzte Feld variirte zwisehen 0.9

und 21 Kilogauss.

Die Wahl des geeigneten Beobachtungsmaterials war durch die

oben erwahnten und offen gebliebenen Fragen nahegelegt. Es wurden

folgende Substanzen untersucht:

1. Reiner künslich hergestellter Magnetit (Fe
a 4 ),

welchen ich

dem freundlichen Enlgegenkommen des Herr Prof. P. Weiss verdanke.

Es war dasselbe Stück, welches Weiss zu seinen magnetischen

I

') C. Zakrzewski: Buil. Acad. Cracov. (A) 22 |>. 77, 1910; St. Loria u.

C. Zakrzewski : ebenda p. 278.

70*
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Beobachtungen benutzi hatle. Der Sattigungswert der Magnetisierung

isl nach Angaben von Weiss 476, 5 e. g. s.
l

).

2. Reines Nickel (von Merck), gleichfalls ein von Weiss magnetisch

untersuchtes Stück, als dessen maximale Magnetisierung er 479.0

c. g. s. angiebt.

3. Ein aus der Sammlung des Bossclia-Laboratorinms stammender

.Y/V/> /-spiegel, angeblich ->97o Ni entlialtend.

4. Eisen-Nickel-Legierungen von der Znsammensetzung 73 Fe

-+- 27 Ni mul 74.6 Fe + 25.4 Ni, die mir vom Herrn Privatdozenten

Dr. S. Hilpert zur Verfagnng gestellt worden sind.

5. Ferromagnetisehes Mangan; es ist mir auch von Prof'. Wkiss

znr Verfügung gestellt nnd magnetisch von ilim untersucht worden.

6. Hamatit (Fe
30,) 'Kaknk Berg, Hargitta Gebirge in Sieben-

biirgen) bezogen vom Comptoir Minéralogique Snisse, iir Genf.

Den genannten Herren, die mir dnrcli die freundliche Beschaffung

des Materials diese Untersuchung ermöglicht haben, drücke ich hierrait

meinen warmsten Dank aus.

Fm eine klare Uebersieht iiber die gewonnenen Resnltate zu

erleichtern, werde ich sie in zwei Gruppen teilen: in der ersten

soll die Frage der Dispersion, in der zweiten diejenige der Sattigung

znr Verhandlung gelangen.

DlSPERSIONSCURVEN.

1. Magnetit. Die optischen Konstanten wurden zuerst von Zeeman

au einer natürlichen Krystallflache (Ptitseh, Tyrol) von unbekannter

Orientiruug gemessen 2

); es ergaben sich fiir den Hanptineidenzwinkel

./ nnd das Hanptazimnth H, die Werthe in Tab. 1, vvorans jetzt

nach den Gleichungen Drude's in zweiter Annahernng ') der

Bi'echungs-index n nnd der Extinctionsindex x berechnet warden; und

zwar hatte Hr. de Haas die Giite diese Aufgabe darchzaf'ühren.

TABELLE 1.

X
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Messungen an zwei anderen Krystallen ergaben im wesentticheri

gleiche Werthe.

Sodann land ieli gemeinschaftlich mit Zakrzewski nach der a. a. O.

beschriebenen Methode u. a. Folgendes.

TABELLE 2.

/
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lichen Magnetitkrvstalls so zeigt sich, dasz der allgemeine Charakter

beider Kiirven derselbe ist; uur der Nullpunkt und das Maximum
sind jetzt um etwa 30 bis 40 fi»i nach grosseren Wellenlangen

verschoben.

2. Nickelstalile. Von Nickelstahl hatte ich bis jetzt nur „Invar"

mit 3() / n
Ni untersucht. Die interessanten magnetischen Eigenschaften

diesei- Legierungen legten es jedoeh nahe auch Nickelstalile von

anderer Zusammensetzung auf den KBRR-Effekt hin zu prüfen. Haupt-

sachlieh verdienten diejenigen Legierungen der beiden Metalle, welche

bei gewöhnlicher ïemperatur sehr wenig oder fast gar niclit ferro-

magnetisch erschéfnen, nahere Beachtung.

Nickelstahl met 25,4 % Ni, dessen magnetische Eigenschaften von

Hii.pert und Colver—Glauert 1

) untersucht worden sind, ist bei

Ziinmertemperatur so gut wie unmagnetisch. Nichtdestoweniger zeigt.

er einen deutlichen KERR-Effekt. Der Sinn der Drehung ist im ganzen

sichtbaren Spektrum negativ. Die Dispersionskurve hat einen ahnlichen

Verlauf wie die des Invars. Ganz ahnlich verhalt sich in magneto-

optischer Hinsieht. der Stahl met 27 ü

/„ Ni, der ebenfalls bei Zimnier-

temperatur fast ganz unmagnetisch erscheint. Der Sinn der Drehung

ist hier wieder negativ im ganzen sichtbaren Spektrum. Ihrabsoluter

wert ist sogar giöszer als im Falie des ziemlich stark magnetischen

Invars. Die Gestalt der Dispersionskurve ist derjenigen des 25,4-

procentigen Nickelstahls sehr ahnlich. Die Drehung andert sich nur

etwas weniger mit der Wellenlange.

Die Ergebnisse der auf beide Nickelstalile sich beziehenden Messungen



10
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genug sein dürfte. Die phjsikalische Interpretirung stösst aber auf

grosse Schwierigkeiten da die Stetigkeit und Homogenitat der Substanz

ja für gewöhnlich stets stillschweigende Voraussetzung l)ildet.

Sattigungscukven.

1. Nickelstahl mit 25,4% Ni. Der Spiegel hatte die Gestalt einer

kreisrunden Scheibe von etwa 25 mm. Durchniesser und 2 mm. Dicke.

Die konisch durchbohrte Polspitze (VI) hatte einen Kegelwinkel von

55°— 57°. Die Bohrung hatte an der dein Spiegel abgewandten Seite

einen Durchmesser von <>,3 mm., an der dem Spiegel zugewandten

uur 3,6 mm. Die Entfernung der Polspitze vom Spiegel war etwa 1 mm.
Die Gestalt der Funküon f(.p) ist durch die in Tab. 6 enthaltenen

Zahlen bestimmt.

TABELLE 6.

s = funct. (£>)
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TABELLE 7.

funct. (v) Fe — Ni 27 0/

N ö(Kgs.)l /.(mm.) • (Minuten)

= 589 ,»,»

15
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riums angehörenden Nickelspiegel (Kreisrunde Scheibe von etwa

18 m.m. Durchmesser) ausgeführten Messungen ergaben folgende

Resultate (Tab. 8, Fig. 3):

TABELLE 8.

s = funct (

)
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y ^
.
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TABELLE 10.

funct. (ö) Ni (Weiss) II 'i = 589 :>:>

N ,&(Kgs.)
,

(mm.) (Minuten)

12
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Es ergiebt sicli

6 ,„
— — 4,7' x 4 t — 450 C.G.S.

5. Mangan. Bei einer ferromagnetisehen Probe dieses Elements

wui'de von Weiss uikI Kamerlingh Onnes ein spezifische Magnetisirung

bis zu etwa 2,5 0. G. S. gefunden. In Bezug auf den IvERR-Elïekt

ergab sich ein negativer Befinid, insofern als die Drehung keinenfalls

grösser als 0,35' sein kann. ')

6. Hiimatit (Eisenglanz Fe
3 3 ).

Bereits du Bois (a. a. O. § 18)

hatle vergeblich an einem Spiegel senkrecht zur optisclien Axe nach

einem Elfekt gesucht. Der von mir unlersuchle Spiegel war ebenfalls

parallel der Basisflache und reflektirte in tadelloser Weise olme

indessen magnel ooptisch aktiv zu sein. Nach den Untersuchungen von

KiNZ ') ist dies aucli wenig wahrscheinlich. lm Hinbliek auf mein

früheres negatives Resultat für Ilraenit wurde von der Herstellung

anders orientirter Spiegel abgesehen.

Die zuletzt beschriebenen Messungen im Sattigungsbereicli sind nur

als Voi'versuche zu betrachten, welche ich ausserer Umstande wegen

leider abznbrechen genötigt war. .

Die von du Bois s.Z. benutzte Folgerung dass «/4.t= jw sein müsse

gilt zunachst für einen unendlich ausgedehnten ebenen Spiegel aus

physikalisch wie chemisch homogenem Material, welches gleichförmig

nach der Normalen magnetisirl ist
; auch muss der benutzte dunne

Glasetalon im ganzen Lichtbüschel ein normales Feld messen, welches

der Induktion innerhalb des Spiegelraetalles wegen der normalen

Kontinuitat gleich bleibt. Der ersteren Bedingung genügt der Nickel-

Stahl nicht als Legirung von complizirter Strnktur, der Magnetit nicht

wegen der vielen Risse und Poren. Es bleibt also nur das metallische

Nickel übrig: inwiefern hier die Abweiclmngen von der vorausge-

setzten Konfiguration die Sattigungskurve beinflussen lasst sich ohne

weiteres nicht übersehen ; ein Urteil darüber liesse sich wohl erst

auf Grund ziemlich langwieriger Orientirungsversuche gewinnen.

!) P. Weiss und H. Kamerlingh Onnes, Versl. Afd. Nat. 18 p. 776, 1910.

Zu dem gleichen negativen Ergebuiss betreffs der KuNDT-ElTekls gelangte H.

Behkens, Dissert., Munster 1908.

2
) J. Kunz, Neues Jahrb. f. Mineral. u. s. w. 1 p. 62, 1907.
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Anatomie. - - De Heer Boi.k biedt eene mededeeling aan van tien

Heer C. T. van Valkenburg: „Over de splijting der trochle-

ariskern."

(Mede aangeboden door den Heer Winkler).

In eene vroegere mededeeling 1
) wees ik er op, dat bij den menseh

(fetus, pasgeborene, volwassene) de kern der katrolzenuw niet uit

eene onafgebroken cellenzuil behoeft te bestaan. In vele gevallen

is hare continu iteit verbroken: een kleiner achterste (distaal) stuk is

van de meer naar voren liggende hoofdkern geseheiden door eene

zone, waar worteleellen niet te vinden zijn. Het menschelijk materiaal,

waarover ik beschik, is op verre na niet toereikend om een schatting

te wagen van het percentage dei gevallen waarin zulk eene splitsing

aanwezig is. Wel schijnt hel dal ze eerder regel dan uitzondering

moet worden genoemd. 2

) Behalve uit aard en ligging der cellen van

het caudale kerndeel, wordt de saamhoorigheid van dit laatste met

den nucleus principalis trochlearis direkl bewezen door de mogelijk-

heid een afzonderlijken zenuwstam te vervolgen die, in zijn sagittalen

loop door het centrale buisgrijs van den aquaeductus Sylvii ventraal

van de overige trochlearisvezels liggende, zich bij de uittrede dezer

laatste ermee vereenigt, na eveneens in het velum inedullare anticum

te zijn gekruist.

Nimmer is de toestand van kern en wortel van het vierde zenuw-

paar rechts en links gelijk. Men vindt aan één der beide kanten de

genoemde discontinuïteit of uitsluitend of zeer veel duidelijker dan

aan de overzijde. Dal, in de mij bekende gevallen, dit altijd de

linkerzijde was, geeft, zoolang hun aantal niet zeer veel grooter is,

geen recht tot generaliseeren.

Ter vergelijking heb ik den bouw der trochleariskern bij vertegen-

woordigers van verschillende zoogdierenordes nagegaan in 't bijzonder

met het oog op de aan- of afwezigheid van een nucleus trochlearifi

posterior.

Onderzocht werden: een buideldier (didelphys marsupialis) oen

tandelooze (myrmecophaga jubata) drie knaagdieren (lepus cuniculus,

cavia eobava, mus musculus), drie carnivoren (phoca vitulina, felis

domestica, canis familiaris), een aap (oedipomidas oedipus).

1
) G T. v. Valkenburg; Over den nucleus facialis dorsalis, nucleus trigemini

posterior, nucleus trochlearis posterior. Verslag Kon. Ac. v. Wet 25 Juni 1910.

2
) U. Tsuchida: Ueb. die Ursprungskerne der Augenbewegingsnerven etc. Arb.

a. d. hirnanalom. Inslilut in Zürich. Heft 11 1906. Op bladzijde 35 schat deze

schrijver bet aantal der gevallen waarin de nucl. IV gespleten is op 20 a 30%.

Mij schijnt dit getal te laag. Ook vind ik bet „hiaat" altijd in 't achterste gedeelte

der kern, T. vóóraan, in 't midden of achteraan.
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Van al deze dieren vertoonde alleen liet konijn een achterste

trochleariskern ; ik vond deze in twee der zes serieën die het Centraal

Instituut voor Hersenonderzoek van de hersenen van dit dier bezit.

Bij de andere onderzochte knaagdieren (van de muis liezil het Instituut

ettelijke serieën) vond ik ze niet.

Onderstaande lijst geeft de verhouding - in sagittale afmeting —

weer. die tusschen den nueleus posterior en den nucleus principalis

bij beide bedoelde konijnen beslaat. Als praeparaat 1 is aangeduid

de meest disfale snede, waarin de achterste trochleariskern optreedt.

De sneden zijn gekleurd volgens van Gieson (na celloidineinbedding

en bichromaatharding). Ze alterneeren met volgens Pal behandelde

coupes, die uit den aard der zaak niet voor de telling gebruikt zijn.

Haar dikte is 30 ft. Een absolute waarde hebben de getallen der in

een snede aangetroffen wortelcellen natuurlyk niet. De telling ge-

Praeparaat

Konijn 1
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schiedde met eene vergrooting Zeiss Oc. 9 Obj. A. Tusschen duidelijk

polygonale en schijnbaar meer ovale wortelcellen is geen onderscheid

gemaakt.

Het ongelijke aantal praeparaten, waarin een troehleariskern zicht-

baar is, is uit de verschillende grootte der beide dieren, wellicht ook

uit individueele verschillen verklaarbaar. De aehlergrens - - zoowel

van den nucleus posterior als van den nucleus principalis - - is vol-

komen scherp. De \ÓÓrgrens is in hooge mate onduidelijk door den

langzamen overgang in den nucleus oculomotorii. Deze laatste begint

— van achteren at' - - cellen te vertoonen die dorsaal van de troch-

leariskern in het centrale buisgrijs ventraal van den aquaeductus

Svlvii liggen; deze zijn van den nucleus trochlearis goed te scheiden.

Reeds na enkele praeparaten groeit het getal der cellen die op de

plaats van de trochleariskern liggen, zoodat niet uit te maken is hoe

groot het oculomotoriusbestanddeel der kern thans is, evenmin als de-

juiste plaats waar oculomotoriuscellen zich beginnen te mengen met

trochleariselementen.

Opmerkelijk is de zeer laterale ligging van den nucleus trochlearis

posterior, niet op het lateraalste deel van den faseieulus longitudi-

nalis posterior, maar zeer duidelijk laterodorsaal daarvan, eenigszins

ingezonken in de daar aanwezige mergvezels die het centrale buisgrijs

begrenzen. Deze sterk laterale ligging is bij den mensen minder uit-

gesproken, hoewel in beginsel aanwezig, zooals uit de afbeeldingen

bij mijne vroegere mededeeling gevoegd (1. c.) blijkt.

Wat den nucleus trochlearis principalis betreft, zijn ligging stemt

bij alle onderzochte dieren in hooge mate overeen. In zijn geheel

ligl hij echter in een lateraler deel van den fasciculus longitudinalis

ingezonken dan bij het konijn. Geringe plaatsverschillen - klaar-

blijkelijk afhankelijk van een sterkere dorsale welving van den ach-

tersten lengtebundel - - komen echter voor. De geleidelijke overgang

in den nu. oculomotorii ontbreekt alleen bij de kat. De meest distale

cellen van deze kern liggen niet sterk dorsaal van de plaats waar

zich de nucleus trochlearis bevond, maar ongeveer in 't verlengde

van deze laatste. Pas eenige praeparaten verder frontaal vloeien deze

cellen met inmiddels opgetreden dorsomediaal gelegen elementen

ineen. Bij den hond treedt daarentegen het mediale kerndeel van

den oeulomotorius reeds op als de nucleus trochlearis nog in het

snêevlak valt. De overgang van deze laatste in de laterale cellen

van de oculomotoriuskern is geleidelijk, evenals bij alle overige

onderzochte dieren, (behalve de kat).

Ten slotte vestig ik nog de aandacht op de sterke asymmetrie der

gespleten Jrocbleariskernen der beide konijnen, die in bovenstaande
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lijsten baar duidelijke uitdrukking vindt. Bij konijn 1 links een ver

„achtergebleven" nucleus posterior, rechts een, die slechts L80 ;i

verder caudaal ligt. Bij konijn <s links in 't geheel geen splijting,

rechts een zeer duidelijke, waardoor een relatief celrijke nucleus

posterior ontstond.

Over de beteekenis van hel verschijnsel, dat ik tot nu toe alleen

bij mensch en konijn kon vaststellen, valt niets zekers Ie zeggen.

Duidelijk schijnt alleen, dat door den dislolateralen loop van den

uittredenden trochlèariswortël de ligging van ^^n nucleus trochlearis

posterior mede wordt bepaald.

Natuurkunde. II. A. Lokentz : „Ooer de theorie der energie-

i tementen".

§ 1. Het denkbeeld dat deeltjes die mei eene bepaalde frequentie

kunnen trillen, het arbeidsvermogen slechts met hoeveelheden van

bepaalde eindige grootte^ evenredig met de frequentie, kunnen opne-

men of afstaan, is door Planck tot uitgangspunt zijner stralingstheorie

gekozen en naderhand door Einsïein met goed gevolg op de theorie

der soortelijke warmte van vaste lichamen toegepast. De hij dit

laatste onderzoek verkregen uitkomsten zijn op merkwaardige wijze

door de waarnemingen hij lage temperaturen bevestigd
; inderdaad

zijn daarbij feiten aan het licht gekomen, die geheel in strijd zijn

met de vroegere voorstellingen der moleculaire theorieën en waarvan

men tot nog toe alleen door de hypothese der energie-elementen

rekenschap heeft kunnen geven. Bij —200° C. is de soortelijke

warmte van diamant zoo goed als nul. Is hij die temperatuur diamant

met heliumgas in aanraking, dan moet men zich dus voorstellen dal,

terwijl de atomen van dit laatste de snelheid hebben die aan de

genoemde temperatuur beantwoordt, de helft van de snelheid bij

0°, de atomen van den diamant bijna geheel stilstaan, of althans

dat wanneer door eene verhooging der temperatuur met een tiental

graden b.v. de beweging dei' heliumdeeltjes versneld wordt, de kine-

tische energie van de deeltjes der vaste stof zoo goed als niet verandert.

Er kan nauwelijks aan getwijfeld worden, dat dit hiermede samen-

hang! dal de deeltjes van het vaste lichamen aan evenwichtsstanden

zijn gehouden, dat zij „vibratoren" zijn, en onderstelt men dal de

wederkéerige werking tusschen het gas en het vaste lichaam niet

op stralingsverschijnselen berust, maar van „niechanischen" aard is,

b.v. in botsingen tusschen de kleinste deeltjes bestaat, dan heeft men
hier een geval waar vibratoren door de slooten van daartegen vlie-

7 I
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gende atomen niet in beweging gebracht worden, of althans in veel

mindere mate dan men naar de gewone regels der mechanica zou'

verwachten. Dit nu is het, dat de hypothese der energie-elementen

tot op zekere hoogte begrijpelijk maakt.

„Tot op zekere hoogte", want juist omdat de wetten der mechanica

hier niet meer gelden, heelt men zijne toevlucht moeten nemen tot

waarschijnlijkheidsbeschouwingen, die, hoe aannemelijk men ze mis-

schien moge vinden, de eigenlijke toedracht der verschijnselen in het

duister laten. Men zal eerst dan geheel bevredigd kunnen zijn, wan-

neer men erin slaagt, liet evenwicht tusschen het vaste lichaam en

het gas af' te leiden uit onderstellingen omtrent hunne onderlinge

werking, die even scherp bepaald zijn als die welke men in de vroe-

gere moleculaire theorieën maakte. Hiervan is men nu nog ver ver-

wijderd, maar men kan toch trachten, iets nader aan te lieven aan

welke voorwaarde de werking tusschen de vibratoren en de atomen

voldoen moet, als de formule van Einstein zal gelden.

§ 2. Ik zal aannemen dat de wisselwerking tusschen de vibra-

toren en de molekulen van het gas in „botsingen" bestaat, dat nl.

een atoom en een vibrator, zoodra zij op zekeren zeer kleinen af-

stand zijn gekomen, eikaars bewegingstoestand wijzigen ; verder dat

dit na een korten tijd ophoudt, dat dan de „botsing" is afgeloopen.

Zoolang een vibrator niet in botsing met een atoom verkeert, heb-

ben de trillingen volgens de gewone regels der mechanica plaats,

terwijl deze regels ook op het stelsel atomen, op zich zelf beschouwd,

van toepassing zijn.

Ik zal verder vooreerst onderstellen dat elke vibrator slechts ééne

frequentie van trilling heeft, zoodat er ook slechts van één energie-

element, dal ik door a zal aanduiden, sprake is. Neemt men nu aan dat

bij een botsing de energie van een vibrator slechts met een bedrag gelijk

aan a, of een veelvoud daarvan kan veranderen, en stelt men zich

voor dat oorspronkelijk de vibratoren in rust waren, en dat zij

dus alleen door de botsingen in trilling werden gebracht, dan kan

de energie van een vibrator, als zij in den toestand van rust nul

gesteld wordt, nooit anders dan een der waarden 0, a, 2a, 3a, . . .

hebben.

Intusschen verdient het uit een mathematisch oogpunt de voorkeur

eerst het geval te behandelen, dat oorspronkelijk de energie van een

vibrator tusschen de vastgestelde waarden e en e -f- de ligt, waarin

<h oneindig klein is en e tusschen Ü en a ligt. Dan kan onder den

in\loed der botsingen de energie slechts waarden aannemen die lig-

gen in een der intervallen
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(f . e, + ds) , (sv f, -1 ds) , (e„ e
2 + ds) , enz (1)

als

*! = f » + « f » = f
o + 2rt

»
e

. = f
o + 3« ,

enz.

is. Kortheidshalve zullen wij zeggen dat de vibrator .in deze ver-

schillende gevallen 0, 1, 2, 3, enz. energie-elementen (behalve de

oorspronkelijke hoeveelheid) heeft.

Tot het werkelijke geval gaat men over door ds en vervolgens e

tot te laten naderen.

De vibratoren stellen wij alle aan elkaar gelijk en wij nemen

vooreerst aan dat zij „lineair" zijn. Dan wordt de stand van elk

bepaald door één coördinaat ë, die de afwijking uit den evenwichts-

stand aangeeft, De potentieele energie zij 7s/£
2 en de kinetische

7s m §
2

; het moment is dan

v i] = m §

en de geheele energie

6== i/
l
/g» + Jl,. (2)

lm

Wij kunnen nu den toestand van een vibrator door de verander-

lijken § , ij bepalen, en als wij deze als rechthoekige coördinaten in

een Inilpfiguur invoeren, door een punt - - waarin wij zeggen zullen

dat de vibrator „ligt" - aangeven. De vibrator doorloopt de door

(2 ;
met een constante waarde van e, voorgestelde ellips en alle

\ ibratoren voor welke de energie tusschen c en e -\- ds is begrepen,

liggen in een elliptischen ring /.', waarvan de eene grens door (2)

en de andere door

e-f <*s = 7, ƒ§* + -%' (3)

bepaald is. Het oppervlak van dien ring is

**[/ris.

f

Volgens het bovengezegde liggen de vibratoren dus in de ringen

R , Ru R^, enz. die aan de intervallen (1) beantwoorden, en alle

hetzelfde oppervlak hebben.

§ 3. De redeneeringen waardoor men tot de formule van Einstbin

komt, kunnen op verschillende wijze worden ingekleed. Wij zullen

ons hier van de beschouwing van een kanonische verzameling van

stelsels bedienen, de definitie van zulk eene verzameling zoodanig

wijzigende als bij de invoering der energie-elementen voor de hand ligt.

Laat het stelsel n gasatomen en r vibratoren bevatten, en laat do
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toestand ervan bepaald worden door de 3 n coördinaten q, en de

daarbij behoorende momenten p der atomen, benevens de r coördi-

naten § en de v momenten >, der vibratoren. Met stelsel „ligt" dan,

kunnen wij zeggen, in een punl der {Qn -\- 2i>)-dimensioiiale phase-

uitgebreidheid (q,p,^,tf), van welke uitgebreidheid echter alleen Lel

deel N ter sprake komt, dat bepaald wordt door de voorwaarden

dal hel stelsel in een zeker volume is opgesloten, en dat elke vibrator

in een der ringen R„, ff,, II., enz. moet liggen.

Zij e de energie van hel stelsel. Onder eene kanonische verzame-

ling van den modulus verstaan wij dan eene verzameling waarbij

het aantal stelsels in een element cl S der phase-uitgebreidheid gegeven

wordt door
e

C, Q dS (4)

waarbij <
' eene constante is.

::

De gemiddelde energie van een aloom is in deze verzameling ().

Li

Wal de vibratoren betreft, daar de ringen ff , ff,, ff, . . . alle het-

zelfde oppervlak hebben, ziel men gemakkelijk, als men tot de grens

f = overgaat, dal de aantallen stelsels waarin een bepaalde vibrator

de energie 0, a, 2a, 3a, . . . heeft, tol elkander slaan als

l,e °. e ®,« ©, . .

Daaruit volgt voor de gemiddelde energie van een vibrator in de

verschillende stelsels van de verzameling

O _|_ 2 e e :'.-' e + •

(5)
a 2n Sn n

1 + e + e ©
|

e + . . e® — 1

Men komt nu tot de formule van EiNSTEiN als men onderstelt dat

in een werkelijk voorkomend stelsel dal uit zeer vele atomen en

vibratoren bestaat, het gemiddelde der energiewaarden van de ver-

schillende atomen, of van de verschillende vibratoren, gelijk is aan

de gemiddelde energie die een bepaald atoom, of een bepaalde

vibrator in de kanonische verzameling heeft.

Wij zouden nu voor de hier ingevoerde „gewijzigde" kanonische

verzameling dergelijke vraagstukken kunnen behandelen als voor de

gewone kanonische verzamelingen. Men kan b.v. aantoonen dat, als

u en v zeer groot zijn, in de overgroote meerderheid der stelsels van

de verzameling de energie e niet noemenswaard verschilt van de

gemiddelde energie
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3 v a
e —-7i0 +

e © — 1

Ook kan men de wijze aangeven, waarop in een werkelijk systeem

de energie over de verschillende vibratoren verdeeld is, een vraagstuk

dat overeenkomt met de afleiding der wet van Maxwell voor de

gasatomen.

Wij zullen dergelijke vragen hier echter laten rusten en ons be-

palen tot de vraag in hoeverre men op de hier aangeduide wijze van

de kanonische verzameling kan gebruik maken om iets over den

toestand van een werkelijk systeem te weten te komen. Daartoe is

in elk geval noodig dat de toestand van de verzameling in statistisch

opzicht stationair is, en wij zullen nagaan wat daarvoor vereischt is.

§ 4. Als wij aannemen dat de bewegingen der gasatomen, zoo

lang zij niet tegen een vibrator botsen, aan de vergelijkingen van

Hamilton voldoen, en evenzoo de trillingen der vibratoren, zoo lang

zij niet door een atoom getroffen worden, dan is het duidelijk dat

door die bewegingen en trillingen op zich zelf de verdeeliug dei-

verschillende toestanden over de verzameling niet gewijzigd wordt
;

immers, de onderstelde verzameling is wat de atomen betreft, een

gewone kanonische en wat de vibratoren aangaat, een samenstel

van mikrokanonische verzamelingen, beantwoordende aan de ringen

R , R lt R3 , enz. De vraag is dus alleen of ook wat de botsingen

betreft, de onderstelde verzameling stationair is.

Het punt 1' dat in de phase-uitgebreidheid 5 een systeem voor-

stelt, doorloopt tengevolge van de beweging van dat systeem een

zekere lijn L en springt telkens wanneer er een botsing tusschen

een atoom en een vibrator plaats heeft, plotseling van den stand B
dien het dan bereikt heeft, naar een verwijderden stand C over,

waarbij het punt (;,»;) (j> 2) dat den toestand van een der vibratoren

aangeeft, van een der ringen R naar een anderen overgaat '). Zoo

a
) Gemakshalve zien wij ;.f van de sprongen die aan de onderlinge botsingen

der gasmolekulen beantwoorden; wij kunnen ons voorstellen dat de atomen op

kleine afstanden op elkander werken, en dat dus, wat dit betreft, de bewegings-

lijnen doorloopend zijn. Overigens behoeven ook de sprongen die door de botsingen

tusschen een atoom en een vibrator worden veroorzaakt niet volkomen „plotseling"

te zijn. Wij kunnen er eenigen tijdsduur aan toekennen, mits die zeer klein zij in

vergelijking met het tijdsverloop t, waarvan aanstonds gesproken zal worden. In

dat geval ligt er een klein deel van de bewegingslijn tusschen de punten B en C,

van welk deel wij echter niets kunnen zeggen zoolang wij geene bijzondere onder-

ste, lingen over het mechanisme van een botsing maken.

Ter vereenvoudiging wordt aangenomen dat nooit twee botsingen te gelijk

plaats hebben.
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kunnen wij in de phase-uitgebreidheid een groot aantal „bewegings-

lijnen" /, onderscheiden, elk bij een sprong beginnende en bij een

sprong eindigende. Vestigen wij de aandacht op een bepaald atoom

A en een bepaalden vibrator \
r

, dan kunnen wij onder al de be-

wegingslijnen die in liet oog vatten, die met een botsing tussehen

A en V eindigen. Deze lijnen moeten nu een eindig deel S van

de phase-uitgebreidheid beslaan • immers, dal deel moei op zeker

oogenblik al de stelsels bevatten, in welke de eerste botsing die er

zal plaats hebben, tussehen .4 en V zal zijn, en het aantal dezer

stelsels moei een eindig, zij het dan ook zeer klein gedeelte van het

geheele aantal stelsels der verzameling zijn. Het verdient hierbij

opgemerkt te worden dal in de stelsels die op hel beschouwde

oogenblik op dezelfde bewegingslijn L liggen, de eerstvolgende botsing

.1,1' op volkomen dezelfde wijze zal plaats hebben. In twee stelsels

daarentegen, die zich op bewegingslijnen L en L' (van de boven-

genoemde groep bevinden, die naasl elkaar, op zekeren afstand van

elkaar liggen, zal de botsing (.1. V) niet onder dezelfde omstandig-

heden gebeuren. Wij moeten intustchen aannemen dat, ondanks dit

verschil, de energie-verandering van den vibrator een veelvoud van

a bedraagt, en natuurlijk wanneer L en L' dicht genoeg bijeen-

liggen, hetzelfde veelvoud. Hierin ligt een tegenstelling met de regels

der gewone mechanica; immers, deze zouden doen verwachten dat

mei eene wijziging in de omstandigheden der botsing eené verandering

in de door den vibrator gewonnen of verloren energie gepaard gaat.

Zij nu dS een element van de bovengenoemde ruimte S, en ves-

tigen wij de aandacht op de stelsels die op den tijd t in dat element

liggen en waarvan hel aantal door (4) is gegeven. Deze stelsels

-zullen alle, na een tijdsverloop dat van het eene tot het andere een

weinig varieeren kan, eene botsing (.1, I') vertoonen en wij kunnen

een tijd t kiezen, zoodanig dal na afloop daarvan in alle die botsing

-!. V) maar nog geen andere botsing heeft plaats gehad. Op den

tijd t -\- t zullen dan de bedoelde stelsels in een element dS' van dé

phase-uitgebreidheid zijn gekomen, in welk element op den tijd

t blijkens (4)

e'

Ce & dS' (6)

stelsels lagen. Daar nu deze stelsels in den tijd t het element dS'
verlaten hebben, en daar, zooals men gemakkelijk inziet, geen andere

stelsels dan de bovengenoemde in dS' zijn gekomen, is het duidelijk

dat slechts dan op de tijden t en t -\- t evenveel stelsels in dS' liggen,

als de uitdrukkingen (4) en (6) aan elkaar gelijk zijn. Daar e = e'
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is, hebben wij dus de voorwaarde

dS= dS' (7)

Hoe dus ook de bijzondere werkingen bij de botsingen mogen zijn,

de daardoor in de coördinaten en momenten teweeggebrachte veran-

deringen moeten zoo zijn, dat aan de stelling van Lioüville voldaan wordt.

Het is nu ook niet moeilijk ia te zien dat deze voorwaarde vol-

doende is om het stationair zijn der kanonische verzameling te ver-

zekeren. De zaak komt hierop neer dar de gelijkheid (7) nu altijd

geldt, zoowel wanneer de overgang van dS naar dSJ
plaats heeft

door botsingen, als wanneer hij voortvloeit uit de bewegingen dei-

atomen en vibratoren die aan de vergelijkingen van Hamilton vol-

doen. Dit is voldoende om Ie besluiten tot de gelijkheid van het

aantal stelsels die een element der phase-uitgebreidheid verlaten, en

het aantal die in dat element komen.

§ 5. Het bovenstaande kan eenigszins worden uitgebreid. Hebben

wij met lineaire vibratoren van verschillende frequenties te doen,

voor welke dus ook het energie-element niet dezelfde grootte heeft,

dan kan eene kanonische verzameling nog door de uitdrukking (4)

worden voorgesteld; alleen zijn de elliptische ringen R , R lt Ra> enz.

niet dezelfde voor de verschillende vibratoren. Intusschen geldt weer

voor elke soort van vibratoren, als a hun energie-element is, de uit-

drukking (5).

Stel verder dat- er slechts ééne soort van vibratoren is, maar dat

elk daarvan s onderling orthogonale principale trillingen met de

frequenties n lt »„... , ns kan uitvoeren. De energie van zulk een vibrator

is gelijk aan de som der waaiden van de energieën die aan de prin-

cipale trillingen eigen zijn, en het ligt nu voor de hand te onder-

stellen dat bij de botsing van den vibrator met een atoom elke dezer

gedeeltelijke energieën slechts met een of meer volle energie-elemen-

ten van de aan n
l
,n„...ns beantwoordende grootte a

l
,n

2
,...a s kan

veranderen. Alles koml dan op hetzelfde neer als of men k afzonderlijke.

lineaire vibratoren had; en men vindt ten slotte voor de gemiddelde

energie van den vibrator met de frequenties n
l
,n

i
,:..ns

5= S

e
Q -l

Voor een deeltje b.v. dat in drie onderling loodrechte richtingen

kan trillen, met de frequenties nlt nz , n Z)
zou de gemiddelde energie

door een drietermige grootheid worden voorgesteld. Laat men ten
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slofte n
l
= ra, = »., worden, zoodat de drie energie-elementen eene

zelfde waarde a aannemen, dan vindt men voor de gemiddelde ener-

gie van een vibrator de door Einstein aangenomen formule

— '6a

1 --— (8)

ed—l

en voor de atoom-energie (energie van een gramatoom) als elk atoom

van hel vaste lichaam een vibrator is,

ZaN

êkT— 1

(9)

Hierin is A' het aantal molekulen in een grammolekuul, terwijl

3
-kTde gemiddelde kinetische energie van een gasmoleküul hij de
2

° ° •>

temperatuur T is. Door (9) naar T te differentieeren verkrijgt men

voor de soortelijke warmte, als R de gasconstante is,

a

O-ij
Voor hooge temperaturen wordt dit BR, wat met de wet van

Dülong en Petit overeenkomt.

§ 6. De wijze waarop de factor 11 in de formule (8) werd inge-

voerd, is niet vrij van bedenking.

Alen moet nl. niet uit het oog verliezen dat een deeltje dat in

drie onderling loodrechte richtingen llt /.,, l
s
met dezelfde frequentie

kan trillen, hetzelfde ook in elke andere richting kan doen, en dat

dus drie bepaalde hoofdrichtingen in het geheel niet kunnen worden

onderscheiden. Even goed als /,,/„, /, kan men drie andere onderling

loodrechte richtingen /',,/',,/', als zoodanig beschouwen. Men kan

de energie eener trilling verdeelen in de energieën die aan de

componenten der beweging volgens /
i;

/,, /„ beantwoorden, maar

eveneens in de energieën die aan de componenten volgens l\, /',, l'
t

eigen zijn. Er is nu geen reden waarom alleen de eerstgenoemde

deelen der energie uit volle elementen zullen moeten bestaan; met

hetzelfde recht zou men dit van de laatstgenoemde deelen kunnen

verlangen. Gemakkelijk ziet men echter in dat het een in strijd is

met het, ander. Trilt b.v. de vibrator alleen volgens // met één

energie-element, dan zullen de componenten volgens /,, /.,, /, elk

minder dan een element hebben.
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Men ontgaat deze moeilijkheid als men eenvoudig de voorwaarde

stelt dat de geheele energie van den vibrator hij ffe botsingen slechts

met een bedrag a of een veelvoud daarvan kan veranderen. Hiervan

uitgaande kan men met geringe wijziging voor een vibrator met

drie graden van vrijheid herhalen wat boven van een lineairen vibra-

tor gezegd is. Zelfs kan het geval dat een vibrator niet 3, maareen

willekeurig aantal s onderling orthogonale principale trillingen, alle

met dezelfde frequentie n kan uitvoeren, bijna even gemakkelijk

worden behandeld.

Wij kunnen nu voor eiken vibrator s coördinaten §,. .. gg"en s mo-

menten ih , ijj, . . . rs invoeren, zoodat de energie door

* = l
/a /'(Sl

2 + S.' + • • S%) + =- (V + n.;- . . + n\)lm

wordt voorgesteld. Evenals vroeger de toestand van een \ ibrator

werd aangegeven in een vlak {l, ?;), kan dal I hans geschieden in een

2s-dimensionale ruimte (ij, . . . r}„). In plaats van den elliptischen

ring {e, s -f- de) komt nu eene „ellipsoïdische schil" in die ruimte,

en in plaats van de ringen R , Ru /?.,, . . . komen bepaalde ellip-

soïdische schillen die wij door dezelfde letters zullen voorstellen.

Vooral moet worden opgemerkt dat de inhoud der ellipsoïdische

schil (f, e -)- (L-) evenredig is met s
;_

!

de en dat dus, als men tot de

grens e = overgaat, de inhouden van R a , Rlt Rt , R, zich ver-

houden als

De toestand van een stelsel bestaande uit n atomen en v vibratoren

kan nu in eene (fin -f- '2i\)-dimeiisionale phase-uitgebreidhcid worden

voorgesteld, van welke uitgebreidheid echter alleen het deel S te

pas komt, waar voldaan is aan de voorwaarden dat elke vibrator

in een der schillen //„, A',, R... . . . moet liggen. Eene kanonische

verzameling wordt weer door (4) gedefinieerd en houdt uien in het

oog wat zooeven van het volume der schillen //„,/',, /.'„, ... gezegd

is, dan vindt men dat de aantallen der stelsels van de verzameling

waarin een bepaalde vibrator 0, 1. 2. enz. energieelementen heeft,

tot elkander slaan als

0, 1«-J
e °. 2' l e 6

, enz....

Daaruit volgt voor de gemiddelde energie die een bepaalde vibrator

in de stelsels der verzameling heeft,

a 2a 3rt

l'e H
, 2* e ° + 3* e

M 4- . . .

f
"
= a -~ ZT ZIT z*~ •

•
(11)

l.s-i e e _|_ 2s-l e o + 3s-i e o -|- . .

.
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en wij zullen dit nu ook als de gemiddelde energie van een vibrator

in een werkelijk stelsel mogen beschouwen.

Voor de inwendige energie van een gramatoom heeft men iVe, en

il il wordt voor 0' = 3 l

)

gtï 4. 4e*ï'+ 1

-V" TT" (12)

De uitdrukking (11) onderscheidt zich van (8) hierdoor, dat zij

voor = en T=0 de waarde a aanneemt. Dus zou, ook in

het geval s = 3, in tegenstelling mei den lineairen vibrator, bij bet

absolute nulpunt eene energie overblijven, die gemiddeld voor eiken

vibrator één element bedraagt.

Wat echter de soortelijke warmte betreft, vindt men, door (12)

naar T te ditferenteeren.

a , Sa o >

c - 4h
{jr) -j^r -7-

•
• • •

(13)

\ekT— l)

Voor 7"= co vindt men hieruit, evenals uit (10), c = 'SR en voor

?'=0 c= 0. Intusschen geven de formules '(10) en (13) bij zeer

lage temperaturen niet dezelfde soortelijke warmte, maar waarden

die als 3 en 4 tot elkander staan. Uit de eene formule volgt ui.•o"

en uit de tweede

{w ]

[~]

Dit verschil zou ons niet behoeven te beletten om de formule (13)

in plaats van (10) aan Ie nemen.

De formule (LI) leent zich bezwaarlijk tot eene algemeene dis-

cussie. Men kan intusschen bewijzen dat zij voor zeer hooge tempe-

raturen overgaat in )

J
) Dit geval is ook door Einstein behandeld.

2) Stel

- = w , e* — l = y , J —-.Q y

Dan kan men voor (11) schrijven
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waaruit voor de energie van een gramatoom volgt

s R T.

Voor de soortelijke warmte van een gramatoom bij zeer lage

temperatuur vindt men uit (11)

c= 2<-i
JK

a

i/r

LI' (15)

wat voor s — 3 in (14) overgaat.

§ 7. Ook in de gevallen die in §§ 5 en 6 besproken zijn, is voor

het stationair zijn van de kanonisclie verzameling slechts noodig dat

voor de botsingen tusschen atomen en vibratoren de stelling van

Liouvii.le geldt. Wij willen nu nog opmerken dal in de formule (7)

waardoor wij die stelling hebben uitgedrukt, dS en dS' elementen

in de voor alle deeltjes van het stelsel geldende phase-uitgebreidheid

zijn. Wij kunnen nu echter, als de in het tijdsverloop t plaats

hebbende botsing tusschen het atoom A en den vibrator V gebeurt,

schrijven vóór de botsing-

en >S= d Sa,y<1 S,

waarbij d Sa.v ó"e speelruimte is, die voor de coördinaten en momenten

van A en T^ is toegelaten, en dS eene dergelijke speelruimte voor

de coördinaten en momenten van de andere atomen en vibratoren.

dxs
(y + i)

dy_
f

d*- 1
f

(y + ') j-
dy

n—1

ƒ
dxs ~ l

Ontwikkelt men den noemer, dan krijgt men eene uitdrukking van den vorm

(y + 1V_1 |^T +a(// + 1)S"
dys—2

+

+ i?(.y + l) s-3

dy'-3 + + (V + l)
dy

df
die zich, als e zeer groot, en dus y zeer klein is, tot den eersten term reduceert.

Iets dergelijks geit voor den teller, en men heeft dus voor hooge temperaturen

dy* as

waarvoor men mag schrijven

d*—lf y eT—\
dy-s—l

as
ev= —= sO

x
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Heeft er mi in den tijd r geene werking plaats tusschen A en F~aan

den eenen en die andere deeltjes aan den anderen kant, dan heeft men ook

d S il >
s

.i, v d S'.

Daar nu voor de laatstgenoemde deeltjes

d~S~= d S'

is. zooals uit de vergelijkingen van Hamilton volgt, gaal de voor-

waarde (7 over in

dSA i
=dSA.v (16)

Zij bevat nu alleen grootheden die op den vibrator en liet atoom

die met elkaar iir botsing komen, betrekking Lebben-

Hel verdien! nou- opmerking dal indien aan (16) voldaan is,

onverschillig of er bij de botsing één, twee of meer energie-elementen

overgaan, men bij de beschouwing van §4 zich er niet over behoeft

te bekommeren, welk geval zich voordoet.

Mei een enkel woord wil ik hier nog eene trouwens niet gelukte

poging vermelden, die ik gedaan heb om van de vergelijking

L6) rekenschap te geven. Men kan de volgende onderstelling

maken. Een atoom en een vibrator werken bij eene ontmoeting op

elkander naar de gewone regels ilw mechanica, zoodat de vergelijkin-

gen van Hamtlton gelden, maar onder omstandigheden blijft die

werking geheel achterwege, zoodal de beweging geschiedt alsof er

geene wederkeerige krachten bestonden vliegt b.v. het atoom door

(\cn vibrator heen ; ook kan de werking, nadat zij een tijd lang heeft

plaats gehad, op zeker oogenblik ophouden. Nauwkeuriger gezegd,

siel dat wij de krachten kennen, die een atoom en een vibrator

op elkaar ..kunnen" uitoefenen en dal wij in de onderstelling dat

die krachten in werking komen, den loop der botsing kunnen bere-

kenen. Zij op eenig oogenblik r- de aldus bepaalde energie van

den vibrator (nl. de som van zijne kinetische energie en van de

potentieele energie die aan zijne eigen inwendige krachten beant-

woordt), e daarentegen zijne energie bij hel begin der botsing. Blijft

dan gedurende den geheelen duur der onderstelde wisselwerking de

absolute waarde van het verschil ï — e beneden het energie-element a,

dan zal de wisselwerking niet plaats hebben. Daarentegen, wanneer

bij de genoemde berekening |e — e| op zeker oogenblik de waarde a

bereikt, dan houdt op dat oogenblik de werking op, tenzij door eene

voortzetting daarvan de verandering 2a, of 3a enz. der energie mochl

kunnen plaats hebben, in welk geval zou kunnen worden aangenomen

dal de werking voortduurt tol hel zoover gekomen is: men zou dit

in het algemeen of in bijzondere gevallen nader hebben vast te stellen.

Het is duidelijk dat deze onderstelling, hoe vreemd zij moge zijn,
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het voordeel heeft dat zij ondubbelzinnig aangeeft wat er gebeuren

zal en dat zij tot de vergelijking (16) leidt.

Maar men stuit op de moeilijkheid dat men niet kan aantoonen

(verg. § 4) dat niet op andere wijze dan door'de beschouwde botsing-

stelsels in het element d S' zijn gekomen en dat men dus, ondanks

de geldigheid van (7), niet kan bewijzen dat de kanonische ver-

zameling stationair is.

§ 8. In het voorgaande is van de straling geen sprake geweest.

Wat deze betreft, zal ik alleen de volgende opmerkingen maken.

ii. Men kan zich wel voorstellen, gebruik makende b.v. van het

door Haas bedachte model, dat door tusschenkomst van een vibrator,

de emissie en absorptie der straling slechts mei volle energie-elemen-

ten plaats heeft. Denkt men zich nu als twee deelen 1 en 2 van het

stelsel 1". den in een volkomen spiegelend omhulsel besloten aether

en een vibrator, 2°. de ponderabele materie, dan kan men aannemen

dat bij ecne „botsing" een energie-element van 1 op 2 overgaat of

omgekeerd, en men kan beproeven eene theorie te ontwikkelen,

overeenkomende met het boven gezegde, maar waarin het deel 1 van

het stelsel de rol speelt van den vroeger beschouwden vibrator. In-

tusschen gelukt het niet aldus tot eene bevredigende uitkomst te

komen, en wel omdat het stelsel 1 een groot aantal bewegingswijzen

heeft met de frequentie n van den vibrator on omdat, als één ener-

gie-element geabsorbeerd wordt, dat element aan die bewegingswijzen

te zamen en niet aan ééne ervan is onttrokken. Het geval heeft

eenige overeenkomst met het in § 6 behandelde van den vibrator met

s vrijheidsgraden met gelijke frequentie; wij vonden toen dat de

verandering dei- trillingsenergie van zoodanigen vibrator evenredig

met 2S_1 kan zijn, (zie verg. (15)); zal men tot een aannemelijke

stralingsformule komen, dan moet de gezamenlijke energie der s

bewegingswijzen van den aether. en ook de verandering die eene

bepaalde temperatim rverhooging daarin brengt, evenredig met s zijn.

b. De trillingstoestand dien een stelsel van vibratoren bij een

bepaalde temperatuur aanneemt, moet dezelfde zijn, onverschillig of

hij door botsingen van gasmolckulen of door den invloed van straling

wordt opgewekt. Einstkin heeft nu opgemerkt dat, wanneer men
voor de zwarte straling de formule van Pi.anck aanneemt, en den

invloed der straling op een electro-magnetischen vibrator, b.v. een

trillend elcctron, met behulp van de gewone electromagnetische ver-

gelijkingen berekent, voor de energie van een lineairen vibrator de in

(5) aangegeven waarde gevonden wordt. Voert men dezelfde berekening-

uit voor een vibrator met drie aequivalente graden van vrijheid, bv.
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voor een electron dal in alle richtingen uit den evenwichtsstand

kan worden verwijderd en daarbij steeds aan eene even groote

quasi-elastische kracht onderworpen is, dan vindt men voor de ener-

gie liet drievoud van de waarde (5), en niel de uitdrukking (12)

waartoe wij gekomen zijn. Dit bewijst, of «lat men de energie van

zulk een vibrator niet op de /.oneven aangeduide wijze uit Planck's

slralingsformule kan afleiden, of wel dat het niet aangaat de methode

der kanonische verzamelingen toe te passen, zooals liet hier in § 6

gedaan is.

§ 9. Daar ons de wijze waarop een atoom en een vibrator op

elkander werken, geheel onbekend is, is het denkbaar dat de formule

van Liouville (16) bij eene botsing niet geldt, maar b.v. vervangen

moet worden door eene formule van de gedaante

F(g,s)dSA,v=F(g',s)dS
,

A,v, (17)'

waarin s hel aantal vrijheidsgraden, alle met dezelfde frequentie, van

den vibrator voorstelt, g het aantal energie-elementen dat deze vóór

de botsing bezit, en g' het aantal elementen dat hij na afloop daarvan

heeft. Voert men (17) in, met deze of gene keus der functie F, dan

kan men nog met eene kanonische verzameling van stelsels werken
;

alleen moet in de uitdrukking (4) die voor de definitie daarvan

dient, de factor

F(9v«)F(9„s)-- -F(gv,s)

worden opgenomen, als g lt ga , . . g, de aantallen energie-elementen

zijn, die in een stelsel dat binnen dS ligt, aan de v vibratoren

eigen zijn. Met behulp van (17) kan men gemakkelijk aantoonen dat

deze kanonische verzameling stationair is.

De formule (II) voor de gemiddelde energie van een vibrator

moet thans worden vervangen dooi-

en

2g°F(g,s)e °

e„= a
9~°

(18)
ga x

'

<7=qo

.-7=0

De vraag is nu of men de functie F zoo kan kiezen, dat dit

gelijk wordt aan s maal de door (5) voorgestelde gemiddelde energie

a
van een lineairen vibrator. Daartoe is noodig dat, als men -- = x

stelt, en den noemer in (18) door tj> voorstelt
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~d£ 1— a— = .sa .

t|? er—\
wordt. Hieruit volgt, als wij een constanten factor die niet ter zake

doet = 1 stellen

y= (l-e-*)-<.

Ontwikkelt men dit naar do opklimmende machten van e
~x

, dan

blijkt het dat

s(,+ l) .. (, .,„-!)
^'*)

=
-T¥.. ,

-'

moet zijn. Wil men dit aannemen — en iets anders blijft er inden

gevolgden gedaehtengang nauwelijks over — , dan is de moeilijkheid

waarop wij voor s= 3 stuitten, overwonnen, en zou men zelfs kunnen

beproeven, de iu $ 8, a aangeduide beschouwing verder uit te werken.

De moeilijkheid die hierin ligt dat voor .v > 1, F{0, s) = » wordt,

zal men moeten vermijden door eerst met de intervallen (1) te werken

en eerst in de uitkomsten f „ = te stellen.

Natuurkunde. De Heer Lorentz biedt eene mededeeling aan

van den Heer L. S. Ornstein : „Ouer den vasten toestand. -

I. — Een-atomige stoffen."

[Mede aangeboden door den Heer Kamerlingh Onnes).

G. Mik heeft reeds geruimen tijd geleden een theorie van de

een-atomige vaste stoffen ontwikkeld met behulp van de statistische be-

schouwingswijze van Boltzmann 1
). Hij leidde de voorwaarde omtrent

de coëxistentie van vaste en gasvormige phasen af en bepaalde de

toestandsvergelijking (compressibiliteit-vergelijking) met behulp van

de methode van den viriaal. Met behulp van de theorie der kanonische

ensembles zijn dezelfde resultaten iets eenvoudiger te bereiken.

Grünkisen 3

) heeft kort geleden de toestandsvergelijking voor een

een-atomige vaste stof op analoge wijze als Mie afgeleid, echter

invoerende de hypothese van het PLANCK'sche werkings-quantum. Nu

is het niet geheel van belang ontbloot na te gaan hoe deze zaken

behandeld kunnen worden met behulp der kanonische ensembles

zoodanig gewijzigd dat er rekening gehouden is met de hypothese-

van Pi-anck daar dan ook de coëxistentie van phasen gemakkelijk te

onderzoeken is.

i) Ann. der Phys. 11 1903 p. 675

-') Plivs. Zeitsehr. XII p 1023. Zur Tlieorie einatomiger Körper.

72

Verslagen der Aldeei'mg NaLii irL Dl. XX. A'
1 l'Jll/12
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Wel is waar mag men, zoo men de ensembles op deze wijze

wijzigt, niet langer zonder meer onderstellen dat W (de statistische

vrije energie) identiek is met de thermodynamische, daar men zicli

bij het bewijs van de identiteit dezer grootheden bedient van de

onderstelling dat de systemen der natuur mechanisch zijn in dien

zin, dat hunne bewegingen door de vergelijkingen van Hamilton

beheerscht worden, hetgeen voor de systemen, waarin de hypothese

van 1'j.a.nck geldt, niet het geval kan zijn. Ik zal echter in deze

mededeeling onderstellen dat het geoorloofd is op de gewijzigde

ensembles alle redeneeringen toe te passen die men bij de ensembles

van Gibbs bezigt. Bij een volgende gelegenheid zal ik trachten aan

te toonen onder welke premissen dit geoorloofd is.

1. Beschouw een stelsel opgebouwd uit een-atomige molekulen.

We onderstellen dat deze molekulen aantrekkende krachten op elkaar

uitoefenen tot op afstanden, die groot zijn t. o. v. hunne onderlinge

afstanden. Verder zullen wij onderstellen dat zij elkaar afstooten met

zeer groote krachten als hunne afstanden klein zijn. We kunnen in

het midden laten of alleen de naast elkaar liggende of dat ook verder

afgelegen molekulen dergelijke afstootende krachten op elkaar uit-

oefenen.

We beschouwen een grammolekuul bevattende dus N molekulen.

Het volume zij v.

Met Mie onderstellen wij nu dat het wezen der vaste stof hierin

bestaat dat in dien toestand de eenige beweging zoodanig is, dat

de molekulen om stabiele evenwichtsstanden trillingen kunnen uit-

voeren. In den evenwichtsstand staan de molekulen in de hoek-

punten van een of ander net van een regelmatige ruimtevulling,

bijv. in een kubisch net.

De energie van het beschouwde stelsel kan dus gebracht worden

in den vorm: minimum potentieele energie plus energie der trillende

bewegingen. Van de energie aan de grenzen wordt afgezien. Het ligt

voor de hand, de minimum potentieele energie voor te stellen door

v v '"

Mie heeft aangetoond dat de energie in dezen vorm gebracht kan

worden indien men omtrent de afstootende krachten onderstelt, dat

zij met een negatieve macht van den afstand evenredig zijn.

De voorwaarde dat deze energie bij het gegeven volume minimum

is voert tot de betrekking
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Past men dit voor liet absolute O punt toe (v = v ), dan vindl

men

« v
a
m— ' = (ï m.

een betrekking die Grüneisen afleidt als de voorwaarde dat in hel

absolute punt de druk nul is.

Ik beschouw thans een kanonisch ensemble van den modulus

(O = — T, als T di' absolute temperatuur en II de gasconstante is).

2V

Wanneer £ de energie en dX een element der 6iV dimensionale

phase-uitgebreidheid voor de verschuivingen uit de •hoekpunten en

de bijbehoorende momenten voorstelt, is '/ gegeven door

W E

®=Ce «.11.

waarvoor in ons geval geschreven kan worden

V .V 3« N*ji Etr Etr

e = e
v0

»"'®P
®dX=c(e °.

Thans moge de onderstelling, dat de energie der trillingen slechts

geheele veelvouden van het energie-quant ? kan zijn, ingevoerd

worden. Ik zal mij van de voorstellingswijze van Einstein l

) bedienen.

In de eerste plaats mag dan worden aangenomen dat de integraties

over de coördinaten en momenten slechts over zeer enge gebieden

in de buurt van 0, ?. 2? etc. behoeven Ie worden uitgestrekt. In de

tweede plaats onderstellen we dat het stelsel kan worden opgevat

als te bestaan uit 3X onafhankelijke resonatoren. Hebben nu in een

bepaald geval )i/: van deze resonatoren een energie kt, dan kan uien

de bijdrage tol de integraal voor dit geval stellen

A3Nt\e~ <>
.

2nk — 3N.

Neemt men alle toestanden, die in dit geval omvat zijn, in aan-

merking dan leveren deze een bijdrage

nksk

(SN) ! A*** 1 1
uk !

Vraagt men, voor welke combinatie der rik dat maximum is, dan

vindt men

!) Ann. der Pliys. 22 1907. Zie Naschrift.

72*
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ks

ii i;
= ae

terwijl a, bepaald met hclinlp van Sn^ = 3A', wordt

a = 3N(l-e-
S/&

).

De bijdrage van het meest voorkomende systeem wordt

VTnN C

waaruit door te sommeeren naar alle mogelijke waarden van n;
{
volgt

e
©
—

g
V® V"1 &A3N

of

- W= - - — 3iV0 log [l—e ' ) -f 3N0% .4.

v ,.m

- d •/•

Past men toe E= W -- 0---, dan vindt men voor de gemiddelde
d0

energie ü?

3AT
f

8/0
e —

1

Is v de eigen-frequentie der trillingen, zoodat t = — |?i', dan wordt

E=—^- = ccdT,
oj

waaruit voor de soortelijke warmte de door Einstein gegeven waarde

volgt.

dtp
Om tien druk te vinden hebben wij — te bepalen. Daarbij dient

echter overwogen te worden dat p van v afhankelijk is.

Mik heeft in de onderstelling dat de afstootende kracht als -

varieert, de eigenfrequentie der trillingen bepaald ; hij vindt er voor

N'3 dm . 3m -f 1

(2»»)' = P
„ , ,,

^
,

waarin M het gewicht van een inolekuul is. Past men dit toe dan

wordt
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2 di- / 2\ 1

v dv
'

\

m
3 ) v

Van deze uitkomst gebruik makend vindt men voor den druk

aN' mSN 1
1 BR3v

een formule die volledig met de door Grüneisen gegevene overeen-

stemt. Voor T=0 vindt men p = als tusschen «, /?, »j en v de

aangegeven betrekking beslaat.

Indien men over de afhankelijkheid van v van v geen onderstelling

maakt, vindt men
T

aN 1 m3N* 1 dv r
P=- +-S-+ eedT.

Evenals bij de afleiding van de soortelijke warmte valt A uit de

formule weg. Ondersteld is dat ,4 van v onafhankelijk is.

2. Coëxistentie van damp en vaste stof in de onderstelling dat de

damp een ideaal gas is.

Stel dat n molekulen zich in een volume v bevinden. Beschouw

het stelsel waarin n, molekulen zich als vaste stof in het volume

v,,«, molekulen zich als gas in het volume v
t , bevinden. We hebben

i\ -(- r, = v, ii, -|- n
t
= n. Het aantal van dergelijke systemen in een

kanonisch ensemble bedraagt

Om het meest voorkomende systeem en daarmede het werkelijke

te vinden hebben wij na te gaan wanneer dit aantal maximum is

als wij de v's en de «'s varieeren. Dit levert de condities

Pi = P*
"

- hg n. + 3 lo„ A - 3 hg (1 _,-«/©) + ^l(— L.} =
() \Vj w,»»+ 1y

3— log «
5

-\- log r
2

-\ log 2nQM.
a

In deze betrekkingen, die voldoende zijn om alles te bepalen, treedt
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.1 op. Hierin ligl een middel om de waarde van A aan te geven.

Voor liooge temperaturen moet <le tweede voorwaarde in de door

Mik aangegevene overgaan, alles wat op de quanten-theorie betrekking

heeft moet wegvallen ; hiertoe is noodig en voldoende dat

RB
A = — = h

N

een uitkomst die te verwachten was 1

Als conditie dal hel stelsel werkelijk maximum is, vinden we o.a.

,/•
^

15. Coëxistentie van twee vaste phasen. Laten wij onderstellen

dal er twee vaste phasen mogelijk zijn, dat is dus dat er twee ver-

schillende netten van minimum potentieele energie bestaan.

Deze zullen verschillen kunnen wal betreft de waarden van a,

8

en

v, en ook wat m belrefl kan men verschil toelaten al is dit onwaar-

schijnlijk. Ik zal de phasen door de indices 1 en 2 onderscheiden.

Laat weer n molekulen zich in het volume v bevinden, die zich over

de volumina i\ en r.. verdeelen, zoodat deze rc
a
en », molekulen

bevatten.

Voor hel aantal van dergelijke systemen in een kanonisch ensemble

vindt men

U> «,<_K 'VV __ &" ,.'
J

(1 _ e~ f i/0)3"i (1 e
— f

s 0fn,

Het opsporen van het maximale systeem levert weder de voor-

waarden van coëxistentie, deze luiden gelijk men gemakkelijk ziet:

Pi =1',-

- hgnx— Slog (l — e

~
W©) + ^( -- —)\ » =

() \ v.c vxmx
i >

Past men dit toe aan het absolute punt dan vindt men

V 10 V U 10 / V 10 V ' 20 "

Gebruik makend van de conditie van Grüneisen kan men hiervoor

schrijven, de dichtheden o, en o, stellende.

l
) Zie naschrift.
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Dil goi'ft voor V
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(i+V,)-eV*

*

•=^*«wll /'-v

2-V ' *-* »*/

^ «i = ra.

Dit levert voor liet meest voorkomende systeem

(*+V.)

Z.2

terwijl

0-.-*)'
bedraagt, hetgeen men gemakkelijk vindt als men bedenkt dat

ke e 2e

ö
3

(
<> >

= ,

3TïV 1 +« +e )2k*e
de

Voor kleine waarden van wijkt de formule van de vroeger

gegevene af door dat dan gesteld kan worden

N=ae~™(l-e~®X

Vuur de gemiddelde energie vindt men voor kleine waaide van

- 3 M—l*'
E=—eN-\

, i

- B/0)

Dezx' waarde verschilt van de EiNSTEiN'sche door een getallenfactor.

Principieele wijzigingen behoeven echter dientengevolge aan het

bovenstaande niet aangebracht.

Groningen, Febr, 1912.

Sterrenkunde. De Heer E. F. van de Sande Bakhuijzkn biedl

eene mededeeling aan: ,. Voortgezet onderzoek omtrent den

constanten term in de maansbreedte volgens de meridiaanwaar-

nemingen te Greenwich".

Sedert mijne vorige mededeeling omtrent dit onderwerp in het

Zittingsverslag van December 1.1. verscheen, heb ik mijn onderzoek

nog verder voortgezet. Voornamelijk werd ik hiertoe genoopt door

de van de mijne geheel afwijkende uitkomsten, welke door Batter-

mann nit zijne 3 groote reeksen van sterbedekkingen van de jaren
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1884—85, J894—97, en 1902—03 gevonden waren. Ik besloot

daarom ook de Green wich-waarnemingen van de jaren 1883 (eerste

iaar, waarin de correcties van Nkwcom» in den Nautical Almanac

aangebracht zijn) tot 1894 te bewerken en verder de door mij

afgeleide systematische declinatie-correcties aan eene nadere herzie-

ning te onderwerpen.

Daarbij bleek mij tot mijne spijt, dat in de door mij aangebrachte

herleiding op hel fundamentaalsysteem van Nkwcomb eene vergissing

ingeslopen was 1

). Ik had nl. de op pag. 31 van de inleiding van den

2 ml
!• V. ('al. opgegeven verschillen Greenw. 1900 — Newc. Fnndam.

voor de voor dien catalogus geldende verschillen aangezien, en er niet

d|i gelet, dat op pag. 27 vernield was, dat voor deze vergelijking de

catalogus eerst herleid was op ,,Pulkowa refracties" en op de colatitude

21". 80. De verbetering van deze fout heeft de uitkomsten uit de te

voren bewerkte jaren met ongeveer 0".3 doen veranderen.

Vooreerst wil ik nu een en ander toevoegen aan mijne bespreking

van de systematische fouten der te Greenwich bepaalde declinaties.

Ik was mij natuurlijk volkomen bewust, dat ik voor het oogenblik

niet denken kon aan eene ook maar eenigszins grondige behandeling

van dit belangrijke onderwerp. Voor mijn tegenwoordig doel evenwel,

de bepaling van «Ie gemiddelde declinatiefout der maan over vele

jaren, en terwijl het mij er niet om te doen was om absolute, doch

slechts om zoo goed mogelijk op het systeem van Nkwcomb herleide

plaatsen te bekomen, meende ik met eene zeer summarische behan-

deling te kunnen volstaan.

!) Ik maak van deze gelegenheid gebruik om op te merken, dat ook bij de

afleiding der door mij in mijne vorige mededeeling saamgestelde verschillen tusschen

de berekende A. R. der maan en de uitkomsten der meridiaanwaarnemingen te

Greenwich eene kleine onnauwkeurigheid begaan is, die daaruit is voortgevloeid, dat

ik voor mijne bewerking van de uitkomsten dei- jaren 1895— 1901) de eerste der

beide samenstellingen daarvan in de deelen der Greenwich Observutions gebruikt

had, waarin de waarnemingen vergeleken zijn met de berekende plaatsen, niet voor

het ware, doch voor het berekende oogenblik van meridiaansdoorgang Alle daarin

voorkomende a a moeten diensvolgens met omstreeks het 28e deel van hun bedrag

verkleind worden. De juiste waarden van a y. of wel van de correctie der mid-

delbare lengte worden diensvolgens voor de beide laatste jaren:

A Naut. Alm. a Ross

1909.5 + 5".96 — 0".17

1910.5 + 7 .27 +0 .91

Neemt men ook voor 1912 A Ross = -)-0".9 aan, dan wordt, voor zoover de

correctie der middelbare lengte betreft, L Naut. Alm. = -f- 7''.G.

De gelijksoortige fout in a $ is voor de jaarmiddentallen volkomen onmerkbaar.
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1. Systematische verbeteringen der /< Greenioich bepaalde declinaties.

Achtereenvolgens bespreek ik de verschillende zich hierbij voor-

doende punten.

Verdeelingsfouten. In 1898 werd eene nieuwe bepaling der ver-

deelingsfouten van graad tot graad uitgevoerd, en aan de waarne-

mingen van 1897 en volgende jaren zijn toen verbeterde waarden

voor die fouten aangebracht. In de Greenw. Obs. van 1897 en ook

in de inleiding van den 2" d 10 V. ('at. zijn de verbeteringen opge-

gegeven, welke diensvolgens nog aan de waarnemingen van 1880—96

moeten aangebracht worden. De middelwaarde dier verbeteringen

tusschen N. P. DY 65° en 1 15° bedraagt echter slechts —0'.02 (tus-

schen 65° en 90°-0".04; tusschen 90° en 115° -f 0".01) en mocht

dus verwaarloosd worden.

Zenitpunt. Te Greenwich worden de waarden voor liet zenitpunt

gedeeltelijk uit nadirbepalingen, hoofdzakelijk echter uit de middel-

waarden van directe instellingen op sterren en die bij reflexie afge-

leid. Tusschen de op die beide wijzen bepaalde zenitpunten

Zy en Z$ bestaan nu echter systematische verschillen, die in

verschillende tijdvakken een verschillend bedrag hadden. Gedeeltelijk

schijnen die verschillen samen te hangen met de fouten der mikro-

meterschroeven in de mikroskopen en aan (\en kijker. Naar een

zeer onlangs uitgevoerd onderzoek van W. G. Thackekay ') schijnen

echter ook persoonlijke instellingsfouten der waarnemers daarbij eene

rol te spelen.

In de 3 volgende tijdvakken werden de daarnevens vermelde

gemiddelde waarden gevonden :

1882—1885 Zs—Zy=—0".40

1886—1891 0.00

1892 1909 —0 .30

In ieder dier 3 tijdvakken sluiten de uitkomsten der afzonderlijke

jaren zeer goed met elkander. Tusschen het Ie en het 2e

tijdvak werden in 1885 December nieuwe mikrometerschroeven

aan de mikroskopen aangebracht, terwijl tusschen het 2e en het 3e

in 1891 October de mikrometerschroef in den kijker door eene nieuwe
werd vervangen en het objectief opnieuw gepolijst werd. Bui-

tendien echter had in 1892 eene sterke wisseling in hel personeel

der waarnemers plaats (zie Thackeray p. 182), die zeker ook invloed

heeft gehad op de verandering «Ier Z$—Zy tntusschen is van latere

wisselingen in 1902 en volgende jaren, die ten gevolge hadden dat

geen enkele der waarnemers van het tijdvak 1892—1901 na 1905

i) Monthl. Nut. 72 p. 17S, 1912 Jan.



( 1128
)

aan den meridiaancirkel heeft geobserveerd, geen merkbare invloed

te bespeuren. Uil de label door Thackkkay gegeven vind ik nl. :

L892-190J Gemidd. Zs-Z.y -0'\32

1902—1905 —0. 26

L906-1910 —0. 27

Hel is dus nog niet geheel duidelijk, in welke mate persoonlijke

invloeden in het spel zijn geweest, en dan blijft nog de vraag over,

of «leze voornamelijk bij de nadirinstellingen, dan wel bij die dei-

sterren gewerkt hebben. Intusschen berusten naai- de te Greenwieh

gevolgde handelwijzen de zenitpunten in overwegende mate op de

uit de niiddenlallen van directe en gereflecteerde instellingen van

noord- en zuidsterreu afgeleide Z>-, Vóór 1886 werd aan de Z/y het

gemiddelde verschil tusschen de Z.s en de Z\ aangebracht; later

werd bij de vorming der aangenomen zenilpunten aan de Z.§ een

gewicht 4 tegen aan de Zy sleehls een gewicht 1 toegekend, terwijl

men in 1897 weer begonnen is voor die gevallen, waarin alleen

nadirbepalingen ten dienste staan, aan deze eene verbetering van

—0".25 aan te brengen.

Voor zoover echter bij deze herleidingsmethode nog geen voor de

verschillende jaren homogeen declinatiesysteem verkregen zal zijn,

kunnen wij daarmede voorloopig alleen rekening houden, door voor

de tijdvakken der 3 hier in aanmerking komende catalogi 1883— 86,

1887—96 en 1897—1905 en voor de jaren 1906—09 de gemiddelde

correcties op een fundamentaalsysteem aan te brengen.

Buiqingscorrecties volgens de uitkomsten K— D. Voor zoover de

beide tijdvakken 1897—1905 en 1906—09 betreft, heb ik mij ge-

houden aan de in mijne voorgaande mededeeling uiteengezette han-

delwijze ; d. i. voor het eerste werd de herleiding op de buiging

-(- 0".60 sin z aangebracht en voor het tweede, waarvoor deze bui-

gingswaarde reeds te Greenwieh gebruikt was, werd geen verdere

herleiding toegevoegd.

Voor het tijdvak 1883—86 waren de gebruikte coëfficiënten van

sin : voor de directe waarnemingen resp. 4-0".69, 4-0". 66, -)-0''.69

en 4-0".69, terwijl ook voor den 10 Y. Cat. 4-0".69 gebruikt is.

Eene nadere verbetering scheen mij onnoodig.

Voor hel tijdvak van den 2nd 10 Y. Cat. 1887—96 eindelijk waren

de volgende buigingswaarden gebruikt :

1887 + 0".68 sim 1892 + 0".58 sim
88 +0. 75 „ 93 4-0. 70 „

89 4- 0. 68 „ 94 4- 0. 55 ,,

110 4- 0. 56 ,. 95 -f 0. 41 „

91 4-0. 54 ., 96 4-0. 37 „

Bij de samenstelling van den 2" d 10 Y. C. zijn de afzonderlijke jaar-
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uitkomsten onveranderd overgenomen. Terwijl nu liet middental der

10 coëfficiënten +0".58 bedraagt, heb ik ook de maansdeclinaties

van ieder jaar op de buiging -\-0".58 sin z herleid.

De uil de R—D afgeleide buigingsforraules bevatten steeds nuk

een constanten term, die als eene correctie van hel aangenomen

zenitpunl moet beschouwd worden. Deze is echter altijd klein en

bedraagt tot 1891 circa - 0.01. daarna -}-0".Ö5. Wij behoeven er

voor ons doel niet nader op te letten.

Volgens Thackeray's onderzoek zouden de persoonlijke fouten der

waarnemers ook afhankelijk schijnen te zijn van den zenitsafstand,

en dus aanleiding geven tot schijnbaar verschillende buigingswaarden.

Hier kan alleen worden getrachl ten -lotte herleidingen op een fun-

damentaalsvsteem te bekomen, die zoo goed mogelijk voor den gemid-

delden waarnemer gelden.

('ohitituilr in
/!,

fractie. Van L883 tot 1905 is onveranderd ge-

bruikt de colatitude 21 ".90 en de refractie der Tab. lieg. Deze waar-

den zijn ook behouden bij de vorming der drie catalogi.

In 1906 is echter in gebruik gekomen de „Pulkowa refractie" en

in verband daarmede is als colatitude aangenomen 21". 80. Voor het

verschil lusschen beide systemen vindt men naar de tabel in Inlei-

ding 2"d9 Y. C. p. 20.

N. P. D. Gemidd. velschil

ff Nieuw Svst. - - Oud Svst.

66° tot 114° + 0".34

62 ,. 118 +0.3.5
72 .. 108 + 0, 32

Voor de jaarmiddentallen der maansdeclinaties heb ik steeds aan-

genomen -|- 0".34

Sedert 1902 zijn aan de declinaties in de G-reenw. Obs. verbeteringen

aangebracht voor de verandering der Itreedte volgens albkecht,

terwijl bij de vorming van den 2 "'9 Y. C. ook de uitkomsten der

jaren 1897— 1901 daarvoor verbeterd zijn. Voor mijne jaarmidden-

tallen zijn echter deze verbeteringen van gering belang, zooals blijkt

uit de volgende jaargemiddelden van de voor Greenwich geldende

herleidingsgroot heden x -j- z.

x + z

1900 — 0".03

1901 -1-0.04

1902 +0.03
1903 + 0. 05

1904 +0.02
1905 0.01

1906 —0. 05
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Ik heb op deze herleidingen niet verder gelei. Hun invloed op

grootere tijdvakken en dus ook op de vergelijking der catalogi is

zeker geheel te verwaarloozen.

Herleiding <>/> het Fundamentaalsysteem van Newcomb. De beide

laatste catalogi van Greenwich zijn aldaar vergeleken met den

Fundamentaalcatalogus van Nuwcomb voor 1900, en de uilkomsten

van die vergelijking zijn opgenomen in de inleidingen dier catalogi.

Daaraan ontleen ik de navolgende gemiddelde declinatieverschillen,

waarbij (ir. L900 gered, beteekent de declin. van den 2 "' S> V. ('.

gereduceerd op hel nieuwe systeem met Pulkowa-refractie, en (ir.

1890 de declin'. van den 2»'< 10 Y. C.

Newc. Gr. L890 Newc.
N. P. D.

Gr. 1900 gered. Gr. 19(10 (ir. 1890

65°—115° + 0".14 + 0".07 + 0'.3 1

60 _120 +0. 10 +0. 06 +0. 31

70 —110 +0. 16 -f 0. 10 -f 0. 30

Ik neem voor de maansdeclinaties de gemiddelde waarden tusschen

65° en llr>° aan en vind nu vooreerst:

Newc—Gr. 1900 +0".48.

Daarna deze waarde met de beide andere vereffenende vindt men

:

New.:.— Gr. 1900 + 0".45

Newc— (ir. L890 +0 .34

Verder neem ik nu als herleiding voor de jaren 1906—1909 aan

-|- 0".45—0".34, en eindelijk wordt naar de inleiding van den 2'" 1 10

Y. C. als gemiddelde verschillen tusschen Gr. L890 en de 10 Y. C.

= Gr. 1880 gevonden :

N. P. D. 65°— 115° Gr. 1880—Gr. 1890 — 0".08

60—120 -0.08

70—110 -0.11

Ik neem daarnaar aan :

Newc.—Gr. Obs. 1906—09 4- 0".11

Newc—Gr. 1880 +0. 42

Ten slotte breng ik dus aan de maansdeclinaties aan : Ie. boven-

staande reducties op Newcomb, 2e. voor de jaren 1887— 1905 her-

leidingen wegens buiging en 3e. voor alle waarnemingen verbete-

ringen wegens parallaxe, die ik onveranderd ontleende aan de in mijne

voorgaande mededeeling gegeven afleiding.
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2. Onderzoek der Maansdeclinaties.

Behalve dat ik, aan mijn voorgaand onderzoek, dat der jaren

1883—1894 toevoegde, heb ik ook dat der jaren 1895—1902 her-

haald, om het nu op geheel dezelfde wijze als dat der overige jaren

uit te voeren. De vroegere wijze van onderzoek had dit voordeel,

dat, nevens de constante breedtefout, ook de periodieke van het

argument der breedte afhankelijke fouten als onbekenden ingevoerd

werden. Daarentegen werd toen in het geheel niet gelet op mogelijke

persoonlijke fouten der waarnemers. De vergelijking der vroegere

met de tegenwoordige uitkomsten voor de verschillen Waarn.— Rek.

geeft dus gelegenheid zich eenig oordeel te vormen omtrent den

invloed der methode van onderzoek op de afgeleide uitkomsten.

Ik vond nu, de nieuwe uitkomsten, d. i. het midden van de drie

op de vroeger aangegeven wijze gevormde middentallen der afwij-

kingen vergelijkende met de in 1903 afgeleide, welke ook aangeno-

men zijn in mijne mededeeling van 1911 December, verschillen die

tusschen --O'.JO en —[- 0".1 2 schommelen, terwijl het gemiddelde

verschil voor de 8 jaren -f-
0".01 bedraagt. Het resultaat is dus zeer

bevredigend en ik heb verder ook voor deze jaren uitsluitend de

nieuwe uitkomsten gebruikt.

In onderstaande Tabel I zijn nu de resultaten der Randwaarne-

mingen van de 27 jaren 1883—1909 vereenigd. De 2e tot 4e kolom

bevatten de op de 3 wijzen gevormde jaarmiddentallen, de 5e het

midden dezer drie. Verder zijn in de 6e kolom de systematische

declinatie-correcties opgenomen en bevat de 7e de daarvoor gecor-

rigeerde LiS Waarn. — Naut. Alm.

Tabel II bevat de uitkomsten uit de geheel op dezelfde wijze

onderzochte waarnemingen van Mösting A en de kolommen van

beide tabellen komen geheel overeen. Ik berekende nl. nu voor de

kraterwaarnemingen ook nog middentallen op de 3de wijze, d. i.

uit de middentallen voor de verschillende waarnemers afzonderlijk.

Nevens deze samenstellingen mijner uitkomsten, heb ik ze ook nog

op eene andere wijze gecombineerd, door nl. de verschillende waar-

nemers afzonderlijk te houden, doch hunne uitkomsten uit de ver-

schillende jaren bijeen te voegen. Intusschen heb ik, evenals reeds

naar het voorbeeld der handelwijze, te Greenwich zelf gevolgd,

bij de vorming der jaarmiddentallen op de 3e wijze gedaan was, ook

hier voor die waarnemers, die slechts nu en dan waarnemingen ver-

richt hadden, de uitkomsten in één groep onder den naam van

„Anderen" bijeengevoegd. Zonder dat zouden eenige weinige waar-

nemingen, die buitendien waarschijnlijk ook nog minder nauwkeurig

zijn, een overmatig groot gewicht bekomen.
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TABEL 1. Randwaarnemingen.
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Deze nieuwe samenstellingen volgen hier in tabel 111 voor de

randwaarnemingen en in tabel IV voor die van Most ing' A. In eerst-

TABEL III. Randwaarnemiiigen.

Waarn.
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genoemde zijn, nevens de uitkomsten voor liet gemiddelde der beide

randen, die eerst voor de systematische fouten voor ieder jaar ver-

beterd waren, ook die voor liet halve verschil van beide, dus voorde

maansstraal voor eiken waarnemer samengesteld. Ook de Art van tabel

IV waren eerst voor de systematische fouten voor ieder jaar

verbeterd. De in tabel III opgenomen gewichten zijn de grootheden

nn' -. (n -\- n') als n en n' de aantallen der waarnemingen van iederen

rand zijn, terwijl, om in label IV hiermede vergelijkbare gewichten op te

nemen, daarvoor genomen is een kwart van bet aantal waarnemingen.

De aldus gevormde uitkomsten moeten nu nader onderzocht worden.

Bezien wij vooreerst de jaaruitkomsten van tabel I, dan valt eenige

gang daarin op. Gedeeltelijk kan deze reëel zijn, doordien de

niet door Hansen in zijne theorie opgenomen lengtestoringen door de

planeten, welke van den vorm dl = s sin [g -\- x) zijn, waarin •/ een

langzaam veranderlijke hoek is, ook declinatiecorrecties van lange

periode (Uf = — 0.20 s sin (jt — /), waarin .t de lengte van het peri-

gaeumis, doen ontstaan. Zoo moet uit de Jupiterseveetie een term van

18-jarige periode met een coëfficiënt van ruim 0".2 voortvloeien, uit

een van aarde en Vernis afhankelijken storingsterm een term van 95-

jarige periode met een coëfficiënt van 0".13 en uit eene andere storing

door Jupiter een term van 7-jarige periode met een coëflicient van

0".09 ').

Eene groote rol moeten hierbij intusschen ook de persoonlijke instel-

lingsfouten spelen. Dit blijkt uit tabel III, en vooral ook, als men de

hier niet opgenomen uitkomsten voor de enkele jaren nagaat, waaruit

dr getallen dier tabel opgebouwd zijn. Dan ziet men duidelijk, dat

tusschen de verschillende waarnemers vaak aanzienlijke personeele

verschillen bestaan, en dit niet alleen voor de ^ (N-—Z), doch even-

zeer voor de \ (X -\- Z). Zoo liggen bijv. voor den waarnemer W
de 8 uitkomsten voor A è ( X -f- Z) uit de jaren 1902—09 tusschen

-f 0".22 en + 1".82 en voor R.C. de 7 uitkomsten uit 1903—09
tusschen — 0".02 en - - 1".27, terwijl de 6 uitkomsten van .1. S. uit

1!M)3—08 tusschen - 0".64 en -|- 0".95 gelegen zijn. Verder vond

ik voor de 13 voornaamste waarnemers met gewichten van ten

minste 15, dus met ten minste 60 waarnemingen, door hunne uit-

komsten voor A | {X -\- Z) met het midden der 13 te vergelijken

als middelbare afwijking ± 0".31, terwijl de middelbare fout naar

de onderlinge overeenstemming der verschillende jaren gemiddeld

M Bij mijn onderzoek van 1903 scheen mij tooi' deze lengtetermen geen volle-

dige overeenstemming tusschen theorie en waarneming te bestaan. Nu onlangs is

daaromtrent Ie Leiden aan de hand der waarnemingen te Greenwich een nieuw

i mi lei zoek ondernomen.
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slechts ± O". 14 zou bedragen, en voor de jaarmiddentallen, die ge-

middeld uit minder waarnemingen gevormd zijn, dom- vergelijking

met het algemeene midden ± O". 27 gevonden wordt.

Ook voor de waarnemingen van Mösting A kunnen, zooals blijkt,

de persoonlijke fouten niet te verwaarloozen bedragen bereiken. De
beide waarnemers W. en \\. ('. vonden bijv, uit de kraterwaarne-

mingen juist dezelfde van elkandei afwijkende uitkomsten als uit

die der randen.

Ik heb nu de uitkomsten der 4 tabellen als volgt samengetrokken.

Uit die van tabel I vormde ik eerst de uitkomsten 1, II en 111 voor

de )> negenjarige tijdperken, en daarna het algemeene middental, doel,

daarnevens ook, om een periodieken term van 18-jarige periode te

elimineeren, een middental '

, I -4- \ 11 -|" '/
4

III. L'it label III vormde

ik eensdeels het eenvoudige middental van de uitkomsten der 13

hoofdwaarnemers en voegde anderdeels bij die der „Andere waar-

nemers" nog de uitkomsten der 4 waarnemers met gewichten 1— 5,

die tot nu toe afzonderlijk waren gehouden. Bij de vorming van een

algemeen middental gaf ik dan aan alle „anderen" het gewicht

van 4 hoofd waarnemers. Voor de kraterwaarnemingen eindelijk

vormde ik alleen de middentallen uit de resp. 5 en 6 uitkomsten der

tabellen II en IV.

Zoo werd gevonden :

Randwaarnemingen :

1 1883—1891 Atf= — 0".09

II 1892—1900 + .32

III 1901—1909 +0 .18

IV = V, (I + II + lil; +0.14
v = vj + v,ii + v4

iii +0.18

VI 13 hoofdwaarnemers +0.14
VII Andere waarnemers +0.34

VIII = »/„ (13 X VI + 4 X VU) + .19

Kraterwaarnemingen :

IX Alle jaren 1905—09 Ad= + 0".20

X Alk' waarnemers + .20

Als eindresultaat uit de randwaarnemingen zou ik willen aanzien

het midden der uitkomsten V en VIII en als dat der kraterwaarne-

mingen hel midden van IX en X en terwijl deze 4 uitkomsten na-

genoeg volkomen overeenstemmen, vind ik dus \vn slotte:

73*



( 1136 )

L rf flansen = -f 0".19

Daar eindelijk de gemiddelde declinatiefout gelijk is aan 0.96 X
de breedtefout zoo is mijn resultaat

ApHansen = + 0".20

Hoewel ik dus in den loop van mijn onderzoek telkens op om-

standigheden stuitte, die de uitkomsten er van minder zeker moesten

maken, en vooral de persoonlijke instellingsfouten op de maansran-

den en ook die op Most ing A een zeer onzekeren factor in het vraagstuk

brachten, zou de ten slotte gevonden goede overeenstemming tussehen

de uitkomsten van verschillende behandelingswijzen en vooral ook

tussehen die uit de rand- en uit de kraterwaarnemingen mij geneigd kun-

nen maken te gelooven, dat door het lange tijdvak en de vele waar-

nemers die onzekerheid zoozeer was verminderd, dat toch aan mijn

eindresultaat eene vrij groote mate van betrouwbaarheid zou zijn

toe te schrijven. Er is echter eene omstandigheid die dit vooralsnog

belet. Mijne uitkomst is niet overeen te brengen met die, welke Bat-

termann uil de zorgvuldige bewerking zijner 3 groote reeksen van

sterbedekkingen afleidde.

Naar eene persoonlijke mededeeling, welke Prof. Battf.rmann de

vriendelijkheid had mij te doen, vond hij, na eene herziening zijner

berekeningen en eene consequente herleiding op het fundamentaal-

sv^teem van Newcomb, als uitkomsten uit zijne 3 waarnemingsreeksen

1884—85 AjS= 4-1 ".04

1894—97 4- .63

1 902—03 4- .99

Gemiddeld A /? = -f 0".89

terwijl hij meent, dat de 2e uitkomst misschien nog eene positieve

correctie zou behoeven.

De door ons beiden verkregen uitkomsten loopen dus 0".7 uiteen

en dit verschil kan wel niat uit toevallige onzekerheden verklaard

worden.

Prof. Battermann maakte mij opmerkzaam op de verschillende

geaardheid der beide maansranden en wees op de mogelijkheid, dat

de zeer bergachtige zuidrand door de meridiaanwaarnemers steeds

te zuidelijk zou kunnen ingesteld worden. Sterbedekkingen en meri-

diaanwaarnemingen zouden dan niet alleen eene verschillende maans-

middellijn, doch ook een verschillend ïnaansmiddelpunt opleveren.

De moeielijkheid blijft dan echter bestaan, dat de waarnemingen van

Mösting A tot hetzelfde middelpunt voeren als die der randen. Ook
bij de mikrometrische plaatsbepalingen van den krater zou dan de

zuidrand, vergeleken bij den rand volgens de sterbedekkingen, te
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zuidelijk moeten opgevat zijn. Eenc studie der selenographische

plaatsbepalingen en van de onderzoekingen van Hayn zal noodig zijn

om dit punt te beslissen. Dat in de gemiddelde instellingswijze op

den krater van alle waarnemers te Greenwich nog eene groote

persoonlijke fout zou zijn overgebleven, schijnt reeds op zich zelf

minder waarschijnlijk, en wordt naar ik meen zeer onwaarschijnlijk

door het feit, dat de correspondeerende waarnemingen te Greenwich

en aan de Kaap, beide op het systeem van Boss herleid, tot eene

parallaxewaarde hebben gevoerd, die niet ver van de waarheid kan zijn.

NASGHR1F T.

Door de groote vriendelijkheid van Prof. Dyson ontving ik zoo

even mededeeling van de gemiddelde uitkomsten, welke de juist

voltooide herleiding der te Greenwich gedurende het jaar 1911

waargenomen A. R. der maan had opgeleverd, en ik maak van de

gelegenheid gebruik om deze belangrijke bijdrage tot de kennis <U~v

maansplaats op 17 April a.s. nog hier mede te deelen.

Uit 124 waarnemingen van de randen werd gevonden Aa= -|- 0\603

en uit 80 waarnemingen van Mösting A A « = 4- 0\640, zoodat

sedert 1910 de lengtefout nog weder aanmerkelijk is toegenomen.

Waarschijnlijk zijn deze grootheden als „apparent errors" op te

vatten en moeten zij dus nog met een acht-en-twintigste deel van

hun bedrag verminderd worden. Doordien dit te voren wegens eene

verkeerde opvatting niet geschied was, (zie de noot in den aanvang

dezer mededeeling) zijn ook de toenmaals afgeleide verschillen tus-

schen de uitkomsten van sterbedekkingen en meridiaan waarnemingen

niet geheel juist. Daarenboven schijnt het mij nu niet gewettigd het

verschil afgeleid uit het geheele tijdvak 1847—1908 ook voor de

herleiding der laatste jaren te gebruiken, waarvoor het blijkbaar niet

past. Ik neem nu aan, naar de laatste jaren alleen, als reductie voor

rand- en kraterwaarnemingen resp. ()".()() en — 0". 20, en verkrijg dan

als correcties der middelbare lengte van de Naut. Alm. of vanNiiwc. I •.

1908.5 L N~. I = + 6".04

09.5 4- 6 .43

10.5 -f 7 .75

11.5 +8 .89

Met het gemiddelde verloop Insschen 1908 en 1911 = 4- 0".95

per jaar extrapoleerende, vind ik dan voor J 1H 2.3 -f-
9".65, en, om

de correctie van de ware lengte op den dag der eclips te verkrijgen,

voeg ik daarbij voor middelpuntsvereffening, correcties der elementen

en storingen 4- 1".33, te zaïnen 4- 10".98,
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Als correctie der breedte vind ik nu: Ie als gevolg van die der

lengte in verband mei die van de lengte van den knoop -\- 0".03, 2e

voor een storingsterm —0".08 en 3e als correctie van den con-

stanten term van Hansen naar de sterbedekkingen volgens de be-

rekening van ISattërmaan -[- 0".9, naai' de waarnemingen te Greenwich

volgens mijne berekening -f-
()".'2.

Wij verkrijgen dus:

1912 April 17.0 L 7. = -f 11".0

Aj?=-f 0".85 of -f0".15.

Natuurkunde. - - De Heer II. Ivwukunoii Onnbs biedt aan Mede-

deeling N°. 126a uit het Natuurkundig Laboratorium te Leiden :

Ar.B. Perrier en II. Kamerlingh Onnes : „Magnetische onder-

zoekingen V. /), aanvangssusceptibiliteit van nikkel bij zeer

lage temperaturen."

§ 1. Inleiding. Het vaststellen van de algeineene wet voor de

verandering van het ferromagnetisme met de temperatuur is een veel

samengestelde!' vraagstuk dan het soortgelijke, da! betrekking heeft

op de stoften met van dé Veldsterkte onafhankelijke susceptibiliteit.

Men zal al dadelijk - - evenals wanneer men bij gelijkblijvende tem-

peratuur den invloed van de verandering van het veld nagaat — op

drie zeer verschillende gevallen hebben te letten. Het gebied der

ixoakke velden wordt gekenmerkt door het nagenoeg geheel ontbreken

der hysterese. Het gebied (\c\- gemiddelde velden doordat de suscepti-

biliteit in zeer sterke male verandert en de hysterese een overwe-

gende rol speelt. Het gebied der sterke velden of der verzadiging eindelijk

doordat de magnetisatie slechts weinig meer met de veldsterkte

verandert. De samengesteldheid van het algemeene vraagstuk dat deze

uiteenloopende gevallen en verschillende verdere bijzonderheden omvat,

vindt haren grond in het wezen van hel ferromagnetisme. Men zal

dan ook tot een experimenteel overzicht (evenals tot eene theoretische

afleiding) van de verandering van het ferromagnetisme met de tempe-

ratuur wel niet anders kunnen komen dan door het onderzoek

systematisch in verschillende afzonderlijk te bewerken deelen te

splitsen. Hel onderzoek van elk der zooeven genoemde gevallen op

zichzelf ter vaststelling van de voor het gekozen geval geldende

temperatuurfunctiën schijnt derhalve als aangewezen en daarbij is

het onderzoek der beide uiterste gevallen klaarblijkelijk hel een-

voudigst. Dan loch mag ten minste een der verschijnselen, de

hysterese, verwaarloosd worden.

Voor een der beide bedoelde uiterste gevallen nl. voor dal der
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verzadiging is liet onderzoek reeds vrij volledig verricht. Het is

niet alleen tot hooge maar ook tot zeer lage ') temperaturen uitge-

strekt. De uitkomsten er van hebben gediend bij liet onderzoek dat

Weiss tot de gewichtige ontdekking van het magneton z
\ voerde. Met

het andere geval, dat der aanvangs- ot* initiale susceptibiliteit (suscep-

tibiliteit voor kleine veldsterkten) heeft onlangs Radovanovitch ') zich

in zijne dissertatie beziggehouden doch hij heeft alleen het gebied der

temperaturen, boven 0° C. onderzocht. Zijn werk is uitsluitend aan

het nikkel gewijd ; het voert in hoofdzaak tot de volgende uitkomst.

Wanneer 1 de magnetisatie aangeeft geïnduceerd door het veld H,

dan iö bij standvastige temperatuur

ï=aH+bW
voor veldsterkten beneden 0,5 gauss ongeveer, 4

) ot

/•= a + bH
Radovanovitch heeft nu gevonden dat tusschen 17° C en het Cürie-

punt voor nikkel a en h in functie van de temperatuur bepaald wor-

den door

Hier zijn / en lo de magnetisaties bij verzadiging bij de beschouwde

temperatuur en bij het absolute nulpunt, A en B constanten, a en h

worden dus beide x bij hel CüRiE-punl en nul bij T=o, h is veel

kleiner dan a (h = 0,04 a bij 18°Q
Ons onderzoek heeft betrekking op de susceptibiliteit van den zelfden

nikkelen ring met welken Radovanovitch zijne onderzoekingen

verricht heeft, bij temperaturen beneden 0° C. tot zeer lage tempe-

raturen (het kookpunt van waterstof) toe. De genoemde ring werd

ons door Prof. Weiss welwillend ten gebruike afgestaan, waarvoor

wij hem ook hier onzen hartelijken dank brengen.

In de eerste plaats wenschten wij na te gaan of de belangrijke

gevolgtrekkingen, tot welke bovenstaande formules voor de nabijheid

van het absolute nulpunt leiden, bevestigd worden. Uit het meer al-

]
) P. Weiss en H. Kamehlingh Onnes, Meded. N'. 114 uit het Natuurkundig

Laboratorium Ie Leiden. iZittingsversl. Februari 1910).

-) P. Weiss, La rationalité des moments raagnétiques moléculaires et Ie magneton.

Areh. de Genève IV. t. XXXI p. 401, 1911.

3
) D. Radovanovitch, These Zurich (Université) 1911 nok Aich deGenèvelVt.

XXXII p. 315, 1911.

') Lord Kaylekih. Phil. Mag. 1887 March p. 225—245.
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gemeerïe boven aangeduide gezichtspunt is liet verder van belang'

zich er rekenschap van te geven of alle ferromagnetische grootheden

in functie run de magnetisatie bij verzadiging kunnen worden uitgedrukt.

En eindelijk kan de uitkomsl voor de physica der hostallen van

belang zijn. Immers er zijn gewichtige gronden om de ferromagne-

tische aanvangssusceptibiliteit toe te schrijven aan een omkeerbare

draaiing van de tot verzadiging opgevoerde magnetisatie in de elemen-

taire krystallen. De kennis van de susceptibiliteit kan dus leiden tot

een heler inzichl in den magnetischen bouw van het krystal zelf.

§ 2. Inrichting der proeven en uitkomsten. Wij bepalen ons tot een

zeer kort oveiasicht van ons onderzoek, waarvan wij de bijzonderheden

later zullen publiceeren.

De waarnemingen zijn verricht volgens de ballistische methode

met behulp van den zooeven genoemden ring, die opgebouwd was

mi ringvormige plaatjes nikkel. De absolute waarden der suscep-

tibiliteil zijn verkregen door calibratie van den galvanometer met

behulp van een standaard solenoïd. De ring voorzien van de

secundaire en primaire wikkeling werd gebracht in een ruim ver-

zilverd vacuumglas, waarin zooveel vloeibaar gemaakt gas geschonken

werd, dat de vloeistofspiegel van hei bad boven hel toroïd stond.

Hel cryogene deel der proefneming bracht vrij groote moeilijkheden

mede wegens de groote metaalmassa die moest worden afgekoeld.

Hij de proeven mei vloeibare waterstof werd de ring in den cryostaat

eersl onder vloeibare lucht gebracht, die vervolgens werd uitgeheveld,

de crjostaal werd daarna luchtledig gepompt en met vloeibare

waterstof gevuld.

De numerieke uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat.

AANVANGSSUSCEPTIBILITEIT VAN
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Duidelijk blijkt dal A (of / ; met dalende temperatuur regelmatig

blijft afnemen. In qualitatiefopzicht lijdt het evenals wat b betreft geen

twijfel, dat de uitkomsten overeenstemmen met wat de extrapolatie

van die van Radovanovitch geeft. Wat de quantitatieve overeen-

stemming 1

) betreft moet worden opgemerkt, dat deze niet scherp

kan worden beoordeeld. Het komt nl. aan op liet verschil met

1 van een daarvan bij lage temperaturen slechts zeer weinig

afwijkende grootheid. Men zou [ en / zeer nauwkeurig moeten

kennen om van - - 1 eeniger mate zeker te zijn. Neemt men

de formule van Radovanovitch, die a in functie van 1 geeft, echter

als juist aan, en bepaalt men niet behulp daarvan / uit onze uit-

komsten, dan vindt men, dat tusschen 90° K en 20° K de magne-

tisatie bij verzadiging niet veel meer dan 0,0001 toeneemt, hetgeen

niet in tegenspraak is met wat omtrent de magnetisatie bij verzadiging

bij lage op grond der verrichte proeven temperaturen reeds wordt

aangenomen.

Anatomie. — De Heer L. Boi-K biedt eene mededeeling aan van

ilen Heer C. U. Ariëns Kappers: ,,D< rangschikking van de

motorische kernen in de Oblongata en Middenhersenen van

Chimaera monstrosa vergeleken bij die van andere visschen."

(Mede aangeboden door den Heer G. Winkler).

Wanneer men de medulla oblongata der verschillende klassen en

orden der visschen onderzoekt vindt men daarbij groote verschillen

in de rangschikking der motorische kernen, al naar gelang de klasse

of orde die onderzocht wordt.

Anderzijds is het opvallend hoezeer binnen een zelfde orde dezer

dieren de rangschikking dier elementen een constantie op wijst.

De Cyclostomen onderscheiden zich in de topographie der moto-

rische elementen principieel van de Selachiers, de laatste weer zijn

in dat opzicht zeer verschillend van de Teleostiers, terwijl onlangs

door Droogleever Fortüyn ') gevonden werd dat het tjpe dat de

Been-ganoïd Amia Calva vertoont weer principieel verschillend is

van de beide laatste.

') Het verschil der absolute waarden bij de gewone temperatuur die Radovanovitch

geeft van de onze is liet gevolg van de langzame verandering van de magnetische

eigenschappen van den nikkelen ring. Er is verder met deze verandering bij onze

proeven rekening gehouden.

-) Notiz über den Eintritt der motorischen Nerven-wurzeln in die Medulla

Oblongata und die Lage der motorischen terne bei Amia calva. Folia Neurobiolo-

gie^ Bnd. VI, 1912, Heft I.
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Deze waarnemingen kunnen daartoe dienen en dienen in liet

laatste geval ook inderdaad daartoe, onderseheidingspunten van

klassen en orden scherper en zekerder vast te stellen.

In het eind van het afgeloopen en het begin van dit jaar ben ik

in de gelegenheid geweest een vertegenwoordiger van de slechts twee

species bezittende orde der Hoiocophali ') te onderzoeken, welk onder-

zoek daarom van beteekenis was omdat «lil dier

1". een aparte orde vertegenwoordigt,

2". wal (\cn bouw zijner v.oorhersenen betreft instaat tusschen die

der zoo verschillend gebouwde Selachier- en Teleostier-hersenen.

De vraag deed zich nu voor of ook de rangschikking van de

kernen in de oblongala en middenhersenen in overeenstemming is

met die aparte klassificatie van het dier, d. w. z. of ook door de

topographie zijner motorische elementen dit dier recht heeft op een

aparte plaats in de rij der vertebraten en indien ja, of ook in dit

opzicht de Holocephali het eigenaardige tusschen-stadium tnsschen de

Selachiers en Teleostiers innemen dat opvallend is voorde voorhersenen.

Alhoewel ik een groot verschil met het bouwtype der Selachiers

in de midden- en ach terhersenen op grond der groote uitwendige

overeenkomst tusschen de middenhersenen en oblongata der Selachiers

en der Hoiocophali niet verwachtte, werd mijn onderzoek in dezen

toch beloond door zeer interessante resultaten, die eenerzijds de

aparte plaats, die dit dier (Chimaera monsfrosa) in de klassificatie der

visschen inneemt ook van t\c\\ kant der fijnere structuur van oblon-

gata en midden-hersenen rechtvaardigt, en anderzijds inderdaad weel-

een opvallenden overgang tusschen het Selachier- en Teleoschier-type

doet zien.

De feiten zijn de volgende en worden door de drie bijgevoegde

fignren duidelijk gedemonstreerd.

Bij di' Selachiers vindt men de oculomotörius kern geheel dorsaal

;

Hiktvi. Alhoewel een gedeelte zich verder naar onderen richt is van

een ventrale oculomotorius-kern, zoöals de Teleostiers (en de been

Ganoid Amia calva: Droogi.eevek Fortüyn) die bezitten geen sprake.

In dit opzicht komt Chimaera met de Selachiers overeen.

De rangschikking van de trochleariskern is in groote lijnen bij Sela-

'i Chimaera monstrosa en Gallorhynchus antai'cticus. De door Garpenter en

mij onderzochte species is Chimaera (Folia Neurobiologica Bnd V, Heft 2). Omtrent

de uitwendige morphologie der hersenen van Call-orhynchus bestaan aangiften van

ScHAUINSLAND.

2
) W. G. Huet. Notes on the trochlear and oculomotor nuclei and the trochlear

root in lower vertebrates. Proceedings of the Koninl. Akademie v. Wetenschappen

te Amsterdam. March "28, 1011 p. 897 en verder.
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chiers, Teleostiers en Chimaera dezelfde. <>|> kleinere Verschillen wil

ik in deze mededeeling niel ingaan.

Ook de trigeminus kern van Chimaera loont een grootere over-

eenstemming met die der Selachiers dan met die der Teleostiers,

omdat zij geen cellen heeft, die zoover ventraal verschoven zijn als

bij de Teleostiers, de eene meer de andere minder, het geval is.

De ligging van de kern van de zesde zenuw biedt daarentegen

een beeld dat in zooverre hel midden houdt tusschen dat der Sela-

chiers en Teleostiers als deze kern bij de haaiachtigen geheel dor-

saal, naast, zelfs gedeeltelijk in den machtig ontwikkelde fasciculns

longitudinalis posterior ligt, terwijl zij bij de Teleostiers zonder uit-

zondering in hoofdzaak geheel ventraal gevonden wordt (bovendien

in 2 onderdeelen gesplit--! .

Bij Chimaera wordt nu de meerderheid der Abducens-kern echter ge-

vonden op een niveau dat het midden houdt tusschen dat der Sela-

chiers en dat der Teleostiers en gelijkt op de rangschikking zooals

deze ook door Droogi.kfaer Forttyn gevonden werd bij Amia.

Reeds vroeger heb ik er op gewezen dal ook de abducens wortels

bij Chimaera meer frontaal uittreden als bij de meeste Selachiers

het geval is en ook in dil opzicht de verhouding der Teleostiers

benaderd wordt.

De meest eigenaardige topographie wijst echter de facialiskern

van Chimaera aan.

Terwijl bij alle haaien, die ik lol nu toe onderzocht heb de mol.

facialis-kern een continue celzuil vormt met de motorische glossoph-

aryngeus- en vagus-kern, beginnende kort voor de intrede van den

motorischen IX wortel en een geheel dorsale plaats inneemt, vindt

men bij de Teleostiers regelmatig meer dan één facialis kern, waar-

van een zich geheel vrij gemaakt heeft van de vaguszuil, en tevens

meer frontaal en gedeeltelijk meer ventraal gekomen is.

Deze frontale VII kern is verbonden met oorsprongscellen van

de glossopharyngeus kern, zooals ook door F. Tello 1

)
gevonden werd.

Het achterste deel der tacialiskern blijft in samenhang met de

vagus zuil, en ligt dus levens, evenals deze, dorsaler a
).

Chimaera vertoont nu een geheel zelfstandig beeld dat echter in

vele opzichten aan dat der Teleostiers herinnert.

M F. Tello, Contribucion al Conocimiento del encefalo de los Teleosteos: Los

nucleos bulbares.

lo en 2o fascicolo, tomo VU 1909. Trabajos del laboratório de investigaciones

biologicas de la Universitad de Madrid, pag. 8, 9.

•) Slechts bij één der door mij onderzochte Teleostiers scheidde zich ook deze

achterste Vil kern tol een zelfstandige groep al' (Gadus). Wat Lophiiis betreft

verwijs ik naar mijne vroegere medédeelingen daaromtrent met Droogleever
FORTUYH gedaan (Folia Neurobiologica Bnd IV).
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In de eerste plaats zijn ook hier evenals bij de laatste twee faeia-

liskemen, waarvan de voorste tusschen de intrede van den motori-

schen VII- en IX-wortel in ligt, in dat opzicht geheel herinnerend aan

de verhouding bij de Teleostiers. Een tendentie tot ventrale verschui-

ving in die male als bij de Teleostiers de voorste kern gewoonlijk

toont, vertoont deze echter niet en ook heb ik niet met zekerheid

kunnen constateeren of hieraan zich oorsprongscellen van den mot.

glossopharyngeus-wortel to?\ oegen.

liet achterste gedeelte, verreweg het grootste van de VlI-kern,

neemt bij Chimaera een plaats in die afwijkt van die hij de Teleo-

stiers, al vertoont zij misschien eenige toenadering tot het beeld dat

Lophius piscatorius (l.c.) kenmerkt.

De achterste facialiskern Inch, verreweg de grootste van de twee,

beeft zich evenals de voorste geïsoleerd van de vaguszuil en heeft

een veel meer ventrale plaats ingenomen. De eigenlijke vaguszuil

van «lit dier beval dus geen facialiscellen meer, een toestand die

men onder de visschen alleen bij de Cyclostomen, bij Gadus en

Lophius piscatorius aantreft. I5ij de Cyclostomen echter isdegeheele

facialiskern continu met de trigeminus cel-zuil, en ligt dus sterk

frontaal. Met dien toestand is Chimaera dus niet te vergelijken.

Daarentegen biedt de toestand zooals deze bij Chimaera gevonden

wordt in zooverre eenige overeenkomst niet dien bij Gadus dat de

eigenlijke vaguszuil geheel vrij is van facialis elementen en misschien

nog meer met Lophius doordat : 1". de vaguszuil ook hier vrij is

van facialis elementen en 2". het achterste gedeelte van de facialis-

kern een meer ventrale plaats inneemt als hel voorste gedeelte, en

zich uitstrekt tot ongeveer het transversale niveau, waarop de vagus-

zuil begint.

Of deze achterste deelen van die kern bij beide dieren dezelfde

spieren of spiergroepen representeeren is een zaak die niet is uit

te maken voorloopig.

Het leek mij waarschijnlijk dat de glossophanngeus-cellen in het

achterste ventralere deel van de Chimaera facialis kern liggen, niet

in de voorste kern zooals bij de Teleostiers. Ik heb mij groote

moeite gegeven glossopharyngeusvezelen naar de voorste, geisoleerde

kern te vervolgen. Ik ben daarin echter niet geslaagd en geloof dat

daarin geen IX elementen voorkomen.

Daarentegen heb ik IX-wortel vezelen tot het niveau der

achterste kern kunnen vervolgen en wel in het middenste gedeelte

daarvan. Het candale gedeelte van de achterste facialis-kern is echter

een zuivere facialiskern en juist het laatste feit doet inzien dat men
hier toch een nog grootere overeenkomst met de Teleostiers vindt
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daa men op den eersten blik zou zeggen. Het eenige verschil tus-

schen beide is feitelijk de ventrale verplaatsing van het caudale VII-

kerndeel (dat men onder de Teleostiers bovendien in één geval, Lophius,

dok vindt) want men vindt bij Chimaera in de fronto-caudale volg-

orde der motorische kernen precies hetzelfde beeld als bij de Teleos-

tiers, n.1. te beginnen frontaal: VII cellen

—

IX cellen—VH-cellen—
X-cellen, terwijl de volgorde bij de Selachiers veel primiliver is, n.1.

VH-cellen— IX cellen—X-cellen, geheel in overeenstemming met de

volgorde der wortel intrede. Het verschil met de Teleostiers ligt

dan alleen daarin dat slechts een zeer klein gedeelte van de frontale

VII kern bij Chimaera naar voren is verplaatst en een grooter ge-

deelte daarvan, tevens de IX-elementen bevattend, nog achtergebleven is.

Men vindt derhalve in de sagittale rangschikking van de VII en IX,

elementen een groote, principieele overstemming met de Teleostiers

en een principieel onderscheid met de Selachiers, wat mijn vroeger

uitgesproken vermoeden bevestigt dat de omwenteling in de rangschik-

king dezer elementen in de oblongata der visschen samenhangt met

het ontstaan van het operculum. Aangezien ook Chimaera een oper-

culuin heeft alhoewel zij in veel opzichten (door haar 5 kieuwspleten)

aan de haaien doet denken, en de umsculatuur van het operculum

gedeeltelijk door den VII geïnnerveerd wordt is deze opvatting door

het onderzoek van de verhoudingen der VII kern van Chimaera

misschien versterkt.

Omtrent de vagns zuil bij dit dier kan ik kort zijn. Afgezien van

zijn reeds boven vermeld vrij zijn van facialis elementen lijkt het

in zijn dorsale ligging op de verhouding bij de Teleostiers, ook in

zijn caudale lengte. Overigens toonen de verschillende vischsoorten

daarin weinig verschil en kunnen eventueele kleine lengteverschillen

van die zuil, die overigens niet kenmerkend zijn voor bepaalde orden

wel afhangen van een iets meer of minder gestrekt of uitgerekt

zijn van het achterste oblongat a-gebied.

Tenslotte rest mij de bespreking van de voorste spino-occipitale

cel-zuil waaruit bij de hoogere Vertebralen de hypoglossus kern

zich ontwikkelt ').

Deze neemt bij de haaien in het achterste gedeelte der medulla

oblongata een ietwat dorsalere ligging in als bij de Teleostiers, of

beter gezegd bij de Teleostiers zetten zich ook de ventrale elementen

daarvan verder frontaal waarts voort, zoodat Tello hier zelfs spreekt

van een nucleus dorsalis en nucleus ventralis hypoglossi (1. c. p. 3,

tig. 1 vergelijk ook Kappers I. e. p. 5 tig. 3). Bij de haaien daaren-

l
) Ariëns Kappers: Weitere Mitteilungen fiber Neurobiotaxis : VI. Psychia-

trische en Neurologische Bladen 1911, No 4.
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tegen draagt de sagittale figuur dier cel-zuil een naar voren dorsaai

toegespitst character. Hel laatste geldl ook voor Chimaera, waar de

eelzuil, die bovendien slechts zwak ontwikkeld is, zich voorna-

melijk beperkt tot de meer dorsale gebieden der oblongata. In elk

geval draagl Chimaera, in dezen eerder het character der Selachïers

dan dat der Teleostiers en biedt ook groote overeenstemming met de

verhouding dier zuil bij Aniia, waar deze eveneens slechts smal is

en zich voornamelijk tot het dorsalere gedeelte beperkt.

Men vindt bij de Teleostiers meestal een meer aanzienlijk over

elkaar grijpen van de vagus zuil en de Spino-occipitale zuil dan bij

de haaien. I!ij Chimaera is dit nog veel sterker hel geval zooals

uit de toegevoegde figuren blijkt, liet feit is duidelijk, zelfs opvallend,

de oorzaak ervan is mij echter niet bekend.

Tenslotte wil ik nog vermelden dat de rangschikking der groote

reticulaire elementen in de oblongata van Chimaera in de meeste

opzichten zeer overeenkom! nier degene, zooals ze door Van Hoëvell ')

voor de Selachiers zijn beschreven. .Men vindt ook hier in liet ach-

terste gedeelte der oblongata een sterke nucleus reticularis magno-

cellularis inferior, die een groote mediale kern in de raphe bezit

en zich zijdelings in guirlandevorm onder den fase. loiig.it
.. poslerior

uitbreidt. Frontaal daarentegen wordt de raphe kern schaarscher,

verdwijnt tenslotte geheel zoodal men in het octavus en trigeminus

gebied alsmede in het praetrigeminale gebied bijna alleen de zijde-

lings liggende nucleus reticularis magnocellularis medius en supe-

rior vindt, waarvan de laatste - evenals bij de haaien en in af-

wijking van de verhouding bij Reptilien, vogels en zoogdieren -

nog geen of nauwelijks ventrale elementen (nucl. magn. retie. supe-

rior ventro-later.) bezit, maar alleen de meer dorsaai gelegen elemen-

ten van den nucl. magnoc. retie. super, dorsalis (s. centralis).

Resumeerende kan gezegd worden dat Chimaera ook in de rang-

schikking van de motorische elementen 1° recht heeft, op een aparte

plaats in de klassifieatie der visschen en 2° in sommige opzichten

op het Selachiertype gelijkt, in anderen een opvallenden overgang

vormt tot de Teleostiers, zooals dit door Carpentkr en mij ook werd

aangetoond voor sommige onderdeden der voorhersenen.

Het aantal gegevens dat ons het recht geeft het zenuwstelsel der

Holocephali (in casu Chimaera) in te stellen tusschen dat der Selachiers

en Teleostiers en daarin zelfs een grootere overeenstemming met dat

]
l J. J. L. D. van Hokvell: Remarks on the reticular cells of the oblongata

in different vertebrates. Meeting of the koninkl. Akademic v. Wetenschappen te

Amsterdam April *M, 191 1 ip. 1018 en L049).
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der Teleostiers doet zien, wordl vermeerderd door de interessante

opmerking van Gr. Retzius (Das Gehörorgan der Wirbeltiere Teil I,

1881 : Das Gehörorgan von Chimaera monstrosa) waar hij zegt „in

sehr interessanter Weise bildet das Gehörorgan der Holocephaleri

d. h. der Chimaera ein Uebergangsstadium zu dein der Plagiostomen,

ein Verbindungsglied zwischen ilim und den anderen Fisschen. Uit

een brief dien ik van Prof. Retzics in December 1908 ontving

deelt hij mij verder nog mede: „lm letzten Sommer bekain ich ein

ganz grosses Exemplar von Chimaera und machte mir neue Prae-

parate vom Gehörorgan, welche sehr gut gelangen. Es ist wirklicli

merkwürdig zu sehen wie viel naliet das Organ stelit an dem der

Teleostier als an dem der Selachier".

Wij zien dus dat mijn onderzoekingen over de voorhersenen en de

oblongata van dit dier een uitbreiding geven aan dezen vondst van

den Zweedschen anatoom, evenals ook tal van somatische eigen-

schappen het overgangscharacter van Chimaera tusschen de Plagios-

tomen en de Teleostiers bewijzen.
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De vergadering wordt gesloten.
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ERRATA.
In het Verslag der Vergadering van 30 December 1911:

Op blz. 807, r. 3 v. b. : i. pi. v. 123 leze men 122a

.. 4 „ ,, : „ ,, ,, ,,elke" ,. ,, „eene klasse van"

„ „ „ „stof" „ „ „stollen".

In het Verslag der Vergadering van '27 Januari 1912:

Op blz. 899, tusschen de regels 19 en 20 van boven te plaatsen : „Zij

laat zich echter uit nitröbenzol goed omkristalliseeren".

,, 956, regels 13—14 van boven staat: „TensorformatLon" lees:

„Tensortransformation".

957 in de 3'k' formule slaat: u=zc\/ —
, lees:

V p xx

957, regel 4 van boven staat : „Translationsgeschwindigkeit"

lees: „Translationsgeschwindigkeit v".

957, regel 13 van onderen staat: "Strömmung lees: „Strömnng".

957, regel 17 van onderen staat: „(negativen Druck) imter-

worfen
J

' lees: „(negativen Druck) --p unterworfen".

^8, Maart 1912).
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Ingekomen zijn :

1". Bericht van den Heer J. I>. vak uv.r Waals, dat hij verhinderd

is de vergadering bij te wonen.

'2". Eene missive van Zijne Exc. den Minister van Binnenlandsche

Zaken dd. 29 Februari 1912 ten geleide van twee missiven van

Zijne Exc. den Minister van Waterstaat met de daarbij behoorende

missiven van Curatoren der Rijks-Universiteit te Leiden betreffende

hel afstaan aan het Museum der Zuiderzee-Vereeniging van monsters

grondboringen van de Zuiderzee, welke zich bevinden in het Chemisch

Laboratorium dier universiteit.

Dil schrijven werd met de bijlagen tusschentijds in handen gesteld

van de leden der Geologische Commissie uit de Akademie met verzoek

om advies.

De Commissie brengt hel volgende praeadvies uit:

In onze handen werd gesteld een schrijven van den Minister van

Binnenlandsche Zaken dd. 29 Februari j.l. houdende verzoek het

advies van de Wis- en Natuurkundige Afdeeling van de Akademie

te vernemen omtrent een schrijven van ik'n Minister van Waterstaat

>M, 3 Februari j.l. inhoudende de vraag of er bezwaar beslaat aan

de Zuiderzee Vereeniging af te geven een register en kaart met

verdere bescheiden betreffende grondmonsters van boringen, verricht

in de Zuiderzee, thans bij onze Commissie berustende en haar in

der lijd door wijlen den Hoogleeraar Dr. van Bemmelen overgedragen.

Bij ons beslaat daartegen geen bezwaar, integendeel achten wij het

wenschelijk dat deze stukken zich bevinden bij de, reeds aan de

Zuiderzee-Vereeniging afgegeven grondmonsters, waaropzij betrekking

hebben. Wij stellen dus voor, op de voorwaarden in den brief van

den Minisier van Waterstaat d.d. 3 Februari j.l. no. 277 genoemd,

de bedoelde stukken aan de Zuiderzee-Vereeniging af te geven.

De Geologische Commissie,

C. Lelt, Voorzitter.

Maart 1912. H. E. de Bruijn, Secretaris.

De vergadering hecht hare goedkeuring aan dit advies, waarvan

een afschrift met een begeleidend schrijven aan den Minister zal

gezonden worden.

3°. Eene missive van denzelfden Minister dd. 1 Maart 1912 met

bericht dat bij Kon. Besluit van 22 Februari 1912 N°. 15 aan

Prof E. Cohen te Utrecht ten behoeve van de jaarlijksche publicatie

van „Tabellen van chemische, physische en technologische constanten
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on numerieke gegevens" een Rijkssubsidie is verleend van / 800.

en dat het in de bedoeling der Regeering ligt een zeilde bedrag ook

voor de jaren 1913 en lï>14 beschikbaar te stellen.

Voor kennisgeving aangenomen.

4°. Bene uitnoodiging van hel Bestuur der Vereeniging „het Neder-

landscli natuur- en geneeskundig Congres" aan den Voorzitter en

den Secretaris der Afdeeling tot bijwoning van de algemeene ver-

gadering, welke ter herdenking van liet '25-jarig bestaan dier Veree-

niging, op Dinsdag 1(3 April a. s. te Amsterdam zal gehouden worden.

Voor kennisgeving aangenomen.

De waarnemende Secretaris, de Heer D. J. Korteweg, deelt mede

dat de Heer C. Winkler zich bereid verklaard heeft de Akademie

te vertegenwoordigen bij de in Mei a. s. te Frankfurt a. M. te houden

vergadering van de „Zentralkommission für die interakademischen

Hirnforschungs-Institute (Br. C.)", waarvan bereids aan Prof. Edjnger

bericht gezonden werd.

De Voorzitter dankt de Heeren Hugo de Vries en A. A. W. Hübiïecht

en de Heeren M. W. Beijerinck, 1'. Zeeman en A. F. Holleman voor

lid opstellen van een adres van gelukwenseh respectievelijk voorde

„Academy of natural sciences of Philadelphia" en voor de „Royal

Society" te Londen. Het eerste Genootschap heeft op 19— 21 Maart 1.1.

zijn 100-jarig bestaan herdacht, het tweede Genootschap zal op 16

Juli a. s. zijn 250-jarig bestaan herdenken. Aan de Akademie te

Philadelphia werd het gecalligrapheerde adres op tijd verzouden.

Aardkunde. De Heer K. Martin biedt een mededeeling aan :

,, Verdere beschouioingen over de geologie run Java."

(Medegedeeld in de vergadering van 24 Febr. 1912).

Op de Vergadering van 27 Mei 1911 deed ik enkele voorloopige

mededeelingen over de geologie van Java. Terwijl daarna een meer

uitvoerig bericht hieromtrent is verschenen, l

) wensch ik thans de

eerstgenoemde mededeelingen nog verder aan te vullen ; ik zal ook

hierover later een meer i>edetailleerde verhandeling piibliceeren en

i) Vorlaüfi^er Bericht iiber geulogisdir l'Yirscliungen auf Java (Sammlungen des

Geol. Reichs-Museums in beiden. Bd. IX, Heft 1, S. 1—76).

74*
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alsdan de nu gegeven beschouwingen door uitvoerige bewijzen

staven.

Hel gebergte aan de westgrens van Jogjakarta, ten westen van

de P r o g o, waaromtrent ik in het vorige jaar een en ander hel)

bericht, is door Van Dijk zeer doelmatig het W e s t-P r o g o g e-

I) erg te genoemd, welken naam ik eveneens in het vervolg zal

gebruiken. In de vlakte, die zich aan zijnen Oostelijken voet aan-

sluit, ontmoet men vormingen, die niet alleen petrografisch, maar

ook in ouderdom zeer verschillen, en wel:

1. Eoceen. Zachte gesteenten, voorheersehend niergels, maar ook

klei, die meer of minder zandachtig kan worden, vormen een op

i!i) M. hoogte geschatten rug, die zich in het N.-W. van Nanggoe-
1 a n en K e n t e ng onmiddellijk aan de vulkanische gesteenten van

hel West-Progogebergte aansluit. Zij zijn het best ontsloten

in de Kali P o e r o e, een rechter zijrivier van de P r o g o, en

in de Kali S o n g o, die zich wederom van rechts in de Poe roe
stort; maar de facies is in beide beddingen verschillend. Zoo gelukte

hel b.v. niet, ook maar een enkele schaal van nummulites of orbi-

toides in de Songo te vinden, terwijl deze foraminiferen in de

P o e r o e, zooals bekend, buitengewoon talrijk voorkomen. Pectun-

lus Dunkeri Boettg. is een der meest in het oog vallende verstee-

ningen in de lagen van de Songo
De molliisken, die in deze eoceene afzettingen voorkomen, hebben

>edert jaren tot groote moeilijkheden aanleiding gegeven, omdat eene

collectie van Van Dijk door elkander was geraakt en met ver-

steeningen uit jongere sedimenten vermengd, zooals door het onder-

zoek ter plaatse met zekerheid kon worden bevestigd. Mevrouw H.

Martin-Ickk onderzocht de gastropoden en kwam tot de volgende

uitkomsten.

Deze klasse van dieren is door 108 verschillende vormen verte-

genwoordigd, waarvan omstreeks 104 goed gescheiden soorten voor-

stellen; maar slechts zeer weinige konden met reeds bekende fossielen

van Java worden geïdentificeerd, namelijk: 1. Pleurotoma spec. (</.

Terebra Bawangana Boettg.) 2. Pleurotoma (Surcula) Bawangana

Boettg. 3. Ancillaria Paeteli Boettg. 4. Athleta ( Voïutocorbis) spec. =
Mitra spec. Boettg. 5. Athleta (Voïutocorbis) ptychochilus Boettg.

spec. 6. Euthria Djocdjocartae Mart. spec. 7. Murex (Muricidea

spec. Boettg. 8. Rimella tylodacra Boettg. 9. Aporrhais monodactylus

Mart. 10. Cerithium Fritschi Boettg. 11. Cerithium (Bittium) Geyleri

Boettg.? J2. Turritella Boettgeri Mart. = T. (Haustator) spec. Boettg.

13. Solarium (Architectonica) microdiscus Boettg. 14. Xatira (Ampul-

lina) spec. Boettg. ? 15. Natica (Ampullina) spec. Boettg. 16. Pgra-
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middla (Obeliscus) polita Mart. Slechts 4 van deze komen met

soorten der coll. v. Dijk overeen en de andere zijn door Boettoek

uit dezelfde lagen beschreven, maar geen enkele van de bovenge-

noemde 104 species is tot nu toe in het jongere tertiair van Java,

waarvan alle gastropoden nauwkeurig werden vergeleken, terugge-

vonden. Evenmin kon tul nu toe een nog levende soort worden aange-

wezen.

Over 't algemeen bezit het eoceen van N a n g g o elan een

geheel anderen karaktertrek dan het neogeen van den Archipel ; de

habitus zijner fauna herinnert in menig opzicht aan het eoceen van

Europa. Het blijkt dus uit alles, dat de faunistische verschillen tus-

schen eoceen en neogeen op .lava niet alleen door de foraminiferen,

maar ook door de mollusken zeer scherp zijn gepreciseerd. Wan-
neer de gastropoden bewerkt zullen zijn, zal men met een oogop-

slag door deze versteeningen eoceene en mioceene sedimenten kunnen

onderscheiden, even zeker als met behulp der nummulieten en orbitoiden.

Bij de weinige door Boettoeu beschreven vormen valt dit nog nau-

welijks op, omdat deze onderzoeker slechts over een zeer ongunstig

materiaal beschikte.

De etage van het eoceen, waaruit de mollusken afkomstig zijn,

laat zich voorshands nog niet op grond van de onderzoekingen der

gastropoden bepalen ; alleen zij opgemerkt, dat de fauna der onder-

eoceene /{ituikut-Einge. van Engelsch-Indië, die onlangs door Coss-

MANN en Pissarro beschreven werd 1

), van de hier behandelde van

Java verschilt. Men mag dus middel- of boven-eoceen als den waar-

schijnlijken ouderdom der lagen van Nanggoelan aannemen,

ticheel in overeenstemming hiermede bepaalde H. Doüvili.k den

ouderdom der sedimenten op grond van het onderzoek der door ons

verzamelde foraminiferen als boven-eoceen ; hij is verder van oordeel,

dat de lagen van de Kali Poe r o e aan de basis dezer etage

moeten geplaatst worden :
).

Uit den heuvelrug, waarin de eoceene lagen voorkomen, steken

enkele kleine koppen van andesiet uit, die op andere plaatsen dooi-

de sedimenten worden overdekt. De beste ontsluiting bevindt zich

aan den linker oever van de Kali S o n g o, aan de grens van het

evenzoo genoemde dorp, alwaar steil staande banken voorkomen, die

dwars onderverdeeld zijn. De op deze wijze gevormde lichamen

toonen concentrisch-schaalvorinige structuur, evenals de andesieten

van D j o e n g g r a n g a n, en om zuiver geognostische redenen,

') Mem. Geol. Survey of India; Palaeontologia Indica, New Series, Vol III, Mem.
No. 1.

*) Sammlungen des Geol. R. Museums in Leiden, Bd. VIII, pag. 280.
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kwam het mij voor, dal de laatstgenoemde gesteenten identiseh /-ou-

den wezen niet die van Kalisnngo. A. L. W. E. van der Veen

vond dit door het mikroskopisch onderzoek bevestigd; want volgens

hem stellen de gesteenten van Kal is on go slechts een minder

porflerische facies van die van Djoenggrangan voor (West-

Progogebergte De glasbasis der eerstgenoemde is in serpentijnachtige

massa veranderd, die echter niet uit olivijn is ontslaan. Het gesteente

van Kalisongo is dus geen eigenlijke basalt.
1

).

De vulkanische gesteenten van het W es t-P r o go ge b er g t e

moeten dus eveneens ouder wezen dan de boveneoceene sedimenten,

hetgeen vooraj ook nog uil een andere omstandigheid blijkt. De

Kanaal, een rechter zijrivier van de Progo, vloeit namelijk bij

Selomirah precies aan de grens der vulkanische breccien en der

tertiaire vormingen, en terwijl de bedding links in deze laalste is

ingesneden, is rechts geen s| r ervan te ontdekken. De breccien

.lellen echter een zeer hard gesteente voor, waar tegenover de eoceene

mergels zeer zacht zijn. Zouden deze mergels aan de basis der brec-

cien gelegen zijn, dan moest de K a m ;i I zijn rechteroever, waartegen

hij zich bij Selomirah aandringt, zeer zeker hebben ondermijnd;

daarentegen rijsl hier hel gebergte dadelijk steil opwaarts en nergens

i> aan de helling iets te bemerken, wat op de aanwezigheid eener

andere dan vulkanische vorming zou wijzen.

Nadat de eoceene lagen op de andesieten waren afgezet, zijn ze

veelvuldig gestoord, waarschijnlijk door afschuivingen als gevolg der

bodembewegingen, waaraan deze landstreek is blootgesteld «'eweest.

De ligging is zeer wisselend, hoewel hel bij beschouwing enkel der

lagen, die in de Poeroe ontsloten zijn, lijkt, alsof er een eenvoudige

zadel ware. Dit is geenszins het geval, zooals o. a. daaruit valt op

te maken, dat de facies der lagen in de richting der aangenomen

zadellijn verandert.

2. Oucl-Mioceen. Zuidelijk van Nanggoelan mondt van rechts

in kleine beek in de Kamal uit, die den naam van Tegalsari
draagt. Vlak bij de monding zijn in de bedding en in eenen lagen

heuvel ernaast kalksteenen ontsloten, die onderaan zeer rijk aan

globigerienen en kalkalgen zijn, naar boven toe echter in koraalkalk

overgaan. Deze sluiten ook Lepidocycüna en Mioyypsina in. Aange-

zien reeds de oudste dezer afzettingen wat terrigeen materiaal en

Mthothamnien-brokjes bevatten, moet het geheel in de nabijheid eener

kusl zijn ontstaan ; maar waarschijnlijk had gedurende de vorming

van dit complex van lagen een negatieve strandverschuiving plaats en

') v. d. Veen is van oordeel, dat de Javaansche angietandesieten en olivijnv r ij e

basalten zeer nauw verwant, zoo niet identiek zijn.
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begonnen de koralen pas te groeien, nadat de bodem der zee was

opgeheven.

Onmiddellijk Zuidwaarts van den genoemden kalksteenheuvel ver-

heft zich de G. G a in p i n g aan den rechter oever van den T e g a I-

sari, die volgens zijnen naam eveneens uit kalk zou moeten bestaan

en ook als zoodanig in kaait is gebracht (in. 3). In werkelijkheid

wordt de geheele hoogte uit een witten tot vleeschkleurigen, als

krijt afgevenden aschtuf gevormd, die in water geworpen een

oogenblik blijft drijven en daarna onder het uilstooten van luchtbel-

letjes zinkt. Voor het bloote oog schijnt dit gesteente geheel dicht
;

hel is in hoofdzaak uit zeer fijne glasdeeltjes en talrijke fragmenten

van plagioklaas opgebouwd, bevat echter ook vrij veel schalen van

radiolarien, zoowel sputiiellavien als nassellarien, verder glohigerienen

en eenassige naalden van kiezelsponsen (misschien monactinelliden),

die soms nog na de afzetting in het gesteente zijn gebroken. Vegetatie

ontbreekt op deze formatie haast geheel.

Zeer waarschijnlijk ligt de tuf van den (J. Gamping op den

kalksteen aan de nitnionding der beek Tegalsari, hoewel dn

niet door direkte waarneming aan een piotiel kon worden vastge-

steld. Maar de ligging der sedimenten, die op tal van plaatsen ge-

makkelijk te zien was, wijst er op, dat kalk en tuf een nauw

samenhangend complex van lagen vormen, waarvan de richting

gemiddeld W-O is, en die 7-15° naar Z hellen. De aschregen, waar-

aan de tullen hun ontstaan hebben te danken, moet alsdan in oud-

mioceenen of in nog lateien tijd hier in zee zijn gevallen.

'S. Jonge koraalkalk. In de nabijheid van Jogjakarta ligt ook

een H. Gamping genoemde, sedert lang om zijn pittoresken vorm

bekende hoogte, die werkelijk uil kalksteen bestaat. Het is een

massaal gesteente met groote hollen, dat geheel den indruk van een

fossiel rif maakt. De kalk is poreus, wit of roodachtig gekleurd, vasi

of schuimachtig en gemakkelijk te verbrokkelen; zij is rijk aan steen -

kernen, vooral van koralen ; maar ook mollusken komen voor, terwijl

leidende foraminiferen geheel schijnen te ontbreken. Van determineer-

bare objekten zijn mij slechts twee soorten van het genus Cyprqea

bekend, die tol de ondergeslachten Cypraediaen Pustidaria behooren

en beide nieuwe species representeeren.

Uit de paleontologische gegevens valt dus niet veel op te maken
;

want het is altijd gewaagd om uit een negatief karakter, als het

ontbreken der nummulieten en orbitoiden, iets met zekerheid (e willen

afleiden; maar het geheele voorkomen der formatie maakt op mij den

indruk, alsof deze kalksteen jonger ware dan de hiervoor behandelde

afzetting van den T e g a 1 s a r i.
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4. Fossiel protozoënslijk. In de verzameling van Jünghdhn

wordt onder No. 1349 een gesteente aangetroffen, waarvoor in den

catalogus staat opgegeven : „Weisslicher, von Gewicht sehr leichter

Mergel. Vorherrschende Steinart der Hügel, südwarts v o tb

G. G a in |> i n g bis z u r K ii s t e u n d west w arts bis

z u in P r o g o." Zooals blijkt, moet de G. Gamping bij Jog-

Jakarta bedoeld zijn; de door Junghuhn genoemde streek is door

mij niet onderzocht.

Dn gesteente lijkl uiterlijk eenigszins o|> den aschtuf van den

T e g a 1 s a r i, maar hel is een mergelaclitig, aan naalden van

kiezelsponsen rijk, tossiel globigerienen- en radiolarien-s\\)k. Uiterst

zelden treft men daarin kleine brokjes van mineralen aan, en kalk-

algen ontbreken geheel. Hoogst waarschijnlijk is dit sediment,

waarvan de Ouderdom niet nader kan worden vastgesteld, in grootere

diepten afgezet.

Bestaai lussenen de hier (onder 1—4) genoemde vormingen dei-

vlakte en de sedimenten van hel W es t-P r ogoge berg t e eenig

verband ': Zoo ja, van welken aard is dit 'r Ter beantwoording hier-

van is hel wenschelijk ecu blik op het gebergte te werpen, dat

verder Oostelijk langs de kust van liet eiland verloopt.

In den G. Se wo e komen volgens Danes, even als voor het

W e s t-P r o g e b e r g I e dooi- mij werd aangetoond, andesiet en

vulkanische brecciën voor, en deze laatste zijn hel vooral „die de

steile, woeste graatvormen der steil opgeheven randen van het hoog-

land opbouwen". 1

) Puimsteentuf vormt verder den Westelijken berg-

wand der B a a i S a d e n g, tussehen R o n g k o p en I' a t j i t a n
;

hij beval talrijke, mooi geïnfiltreerde ^ofo^m'enen. '') Buitendien komt

aan den Noordrand van den G. Kidoel eveneens een tuf voor,

die uit glasachtige, puimsteenachtige asschen met rijkelijke fragmenten

van plagioklaas en hoörnblende is ontslaan en die wederom enkele

globigt rienen insluit. ') ( >ostelijk van J o g j a k a r t a vond ook Verbeek

in de brecehn en zandsteenen (m. 1) van het Z u i d e r g e b e r g t e veel

puimsteenmateriaal: ,,waaruit blijkt, dat reeds gedurende deze oudste

afdeeling der mioceene formatie vulkanische uitbarstingen plaats

hadden, die puimsteen te voorschijn brachten. De eruptiepunten, die

dezen puimsteen uitwierpen, zijn echter niet meer aan te wijzen/' 4

)

!) Tijdschr. v. h. Kon. Neder]. Aardr. Genootschap 2e serie, deel XXVII, 1910,

pag. 247.

-) No. 13G4 coll. Junghuhn : in den catalogus „weissliche, mergelige Sandsteine"

genoemd.
3
) Verzameld dooi- Edward Jacobson.

*) Verbeek en Fennema, Geol. beschrijv. v. Java en Madoera pag. 338.
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Aan de Zuid-oostelijke grens van den G. Tv i doel, in den om-

trek der Baai van Prigi en van hieruit Westwaarts, komen

volgens de kaart van Verbeek en Fennema oudmioceene, uit pyroxeen-

arrdesiet opgebouwde vulkaanruïnes voor. Nog verder Oostelijk,

ten Oosten van Noes a Baroeng, ontmoet men in het als m. 1

gekarteerde gebied, aan de Zuidkust van Djember in B e s o e k i,

volgens Koperberg wederom een oude vulkaanruïne. Want liet

W a n o w a r i - g e b e r g t e, op de oudere kaarten G. R i k a ge-

noemd, wordt voor zooverre bekend uit hoornblende-pyroxeen-ande-

siet gevormd, die door een mantel van andesiet-konglomeraat en

andesiettuf omgeven is. De tuiten zijn in de uiterste periferie in zee

afgezet. Aan den zuid voet van het W a n o w a r i-massief ging de

eruptie met de vorming van solfataren of ten minste met belang-

rijke ontwikkeling van zwavelwaterstof gepaard. In deze streek komt

ook weer kalksteen met lepidocyclienen voor, die vermoedelijk den

andesiet overdekt. ')

Er bestond dus in vroeglertiairen tijd langs de kust van Java

eene reeks van vulkanen, waarvan de uitwerpselen zoowel in de

vlakte van JogJakarta als in het Z u i d e r g e b e r g t e ") en

aan de Wanowari zijn aangetoond. De ruïne, die thans het

W e s t - P r o g o g e b e r g t e voorstelt, reikte met den voet in zee

en werd aan de basis door boveneoceene sedimenten overdekt ; hier

moet dus reeds in eoeeenen tijd een vulkaan hebben bestaan. Later

had er een daling plaats, waarna op den top een rif werd gevormd,

dat nu het gebergte van D
j o e n g g r a n g a n en den G. Kei ter

voorstelt en gebleken is van oudinioceenen ouderdom te wezen.

Voor zooverre de tot nu toe bekende gegevens een oordeel toe-

laten, mag men aannemen, dat de andere vulkanen van het kust-

gebergte even oud zijn en dat zij eveneens door dezelfde rillen

werden bedekt. Het is echter zeer verstaanbaar, dat de kalksteenen

der hoogten langs zee geen enkelen samenhangenden deken hebben

gevormd en één der oorzaken hiervoor kan daarin zijn gelegen, dat

enkele kegelbergen door diepe dalen van eikander gescheiden waren.

Dit nu schijnt het geval geweest te zijn in de streek, die thans de

vlakte van .1 o g j a k a r t a voorstelt :

Terwijl op de tegenwoordige toppen der bergen de zee slond, kon

800—900 M. lager op den bodem derzelfde zee tussehen het West-
Progogebergte en den O. K i d o e 1 het globigerienensediment

') Verslag Besoeki, Jaarb. v. h. Mijnwezen 1899, 1ste wet. ged., pag. 115.

2
) Onder Zuidergebergte ofG. Kidoel bedoel ik het geheele kustgebergte,

dat in het Westen door de vlakte van J o g j a k a r t a, in het Oosten door de

vlakte van de Kali B r a n t a s en hare zijtakken wordt begrensd.
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van den T e g a 1 s a r i worden afgezet ; misschien valt ook de vorming

van het bovengenoemd fossiel protozoënslijk der coll. Junghuhn in

denzelfden tijd. Het rif van liet West-P rogoge bergte werd

echter weer drooggelegd en terwijl de zeebodem rees, konden zich

daarop de koralen bij de Te gal sari ontwikkelen en, mogelijk

in wat lateren tijd, ook die van den (>. <i a in p i n g bij Jogjakar t a.

Wanneer deze beschouwing juist is, moet de koraalkalk van de

T eg al sari iels jonger wezen dan die van Djoenggrangan
en van den G. Keiier; de foraminiferen schijnen hier ook op te

wijzen, zonder echter tot nu toe zekerheid Ie geven. Schematisch

mogen de gegeven beschouwingen worden samengevat als volgt :

Vormingen der vlakte.
Vormingen van het West-

Progogebergte.

Koraalkalk van denG. Gamping
bij Jogjakarta (?)

Aschtuf van den Tegalsari.

Koraa'kalk van den Tegalsari.

Oud Mioceen Rijsing.

Globigerienensediment van den
Tegalsari (Misschien ook foss.

protozoënslijk der coll. Jung-
huhn).

Kalksteen van Djoenggrangan
en den G Kilier.

Daling.

Boveneoceene mergels uit de
Eoceen streek van Kalisongo. Andesiet benevens toebehoorende

j

brecciën en tuffen.
1 Andesiet.

Zooals vanzelf spreekt, is dit schema slechts met inachtneming

van zoodanige beperkingen te gebruiken, als uit de voorafgaande

raededeelingen blijkt, liet moet alleen er toe dienen om aan te

toonen, dat tusschen het West-Progogebergte en het Zui-

dergebergte zoowel in oud- als in jongtertiairen tijd een inham

heeft bestaan, op de bodem waarvan zeer verschillende sedimenten zijn

afgezet, dat verder deze sedimenten niet als de direkte voortzetting

zijn te beschouwen van de fossiele rillen, die thans hoog op het

gebergte zijn gelegen.
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Anatomie. De Heer E. W. Rosenberg doet eene mededeel ing:

„Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling der wervelkolom

run den mensch".

Bij het onderzoek, waaromtrent ik een mededeeling wenseh Ie

doen, had ik in de eerste plaats het voornemen, mijne opvatting

aangaande het bestaan van transformatieprocessen aan de wervel-

kolom van den mensch aan nieuw materiaal te toetsen, omdat deze

opvatting, die wel door verscheidene onderzoekers is bevestigd ge-

worden, herhaaldelijk, en ook in de laatste jaren, tegenspraak heeft

ontmoet.

Vervolgens wenschte ik mijn onderzoek in te stellen naar aanlei-

ding van een voor langen tijd door mij medegedeeld plan, om van

de werkzaamheden in de Praepareerzaal gebruik te maken voor een

zuiver wetenschappelijk doel ').

Met het oog op beide doeleinden was het noodzakelijk, de ver-

schillen van vorm en samenstelling, die de wervelkolom van den

volwassen mensch kan vertoonen, zoo volledig en nauwkeurig mogelijk

te leeren kennen, en wel op die wijze, dat steeds de geheele wervel-

kolom en niet slechts een onderdeel onderzocht wordt.

Er mocht ook onder de ter beschikking komende voorwerpen

geen keuze worden gedaan, waarbij de voorkeur gegeven werd aan

zeldzame of meer interessante bevindingen
; er moesten alle disponibele

wervelkolommen voor het onderzoek gebruikt worden, mits ze vol-

ledig waren. Maar wegens de anthropologische zijde van het te ver-

richten wetenschappelijk werk in de Praepareerzaal moest ik ter zijde

laten de wervelkolommen van anonyme personen en van personen,

die tot andere naties dan de Nederlandsc.be behoorden.

Mijn onderzoek betreft dus wervelkolommen van Nederlanders

van geboorte.

Wegens hel klein aantal lijken, dal mij te Utrecht ter beschikking

stond, heb ik van af hel najaar 1888 tot het einde van 1899 moeten

verzamelen, ten einde 100 wervelkolommen, die aan de gestelde

eischen voldoen, te verkrijgen.

In hel lijdvak van 1900 lol nu loe is een tweede honderdtal nog

niet verkregen.

!) 1'. Rosenrerc, Eine vergleichende Beurtheilung der versehiedenen Richtungen

in der Anatomie des Menschen. Antrittsvorlesung, gehalten in Utrecht d. 28.

Sept. 18S8. Leipzig 1889, pg. 48— 47.

E. Rosenberg, Ueber wissenschaftliche Verwerthung der Arbeit im Praeparirsaal,

Moipholog. Jahrbuch, Bd. XXII, pg. 501—589. 1895.
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Bij de bewerking der wervelkolommen heb ik de gewone wijze

van praepareeren, waarbij maceratie toegepast wordt, niet gevolgd,

omdat daarbij kleine onderdeden allicht verloren worden en omdat

bij de samenstelling van door maceratie geïsoleerde onderdeelen eener

wervelkolom willèkeurigheden en onjuistheden niet kunnen worden

vermeden.

Ik heb de voorwerpen in alcohol bewaard en heb ze zelfgeprae-

pareei'd met mes en pincet, waarbij de onderdeelen door natuurlijke

handen in samenhang bleven. De praeparaten zijn in alcohol opgesteld

en van de afbeeldingen is een aantal bij een vergrooting van B

/„ in

platen gekopieerd, die gedemonstreerd werden l

).

Als men zich mei het denkbeeld kan vereenigen, dat er trans-

formatieprocessen aan de wervelkolom tot stand komen, alsdan kan

men naar aanleiding van zekere eigenaardigheden dezer processen de

onderzochte 100 wervelkolommen verdeelen in twee groepen.

De eene groep bevat. 80 exemplaren, de andere 20. Reeds deze

cijfers geven te kennen, dat de eerste groep de meer belangrijke is.

Deze zij derhalve het eerst besproken.

Niet een van de 80 wervelkolommen is volkomen gelijk aan

een andere.

De meeste verschilpunten zijn kleine afwijkingen van den vorm,

die echter morphologisch niet zonder beteekenis zijn. Laat men deze

ter zijde en geeft men slechts acht op verschillen, die zoo groot zijn,

dat ze op de formule der wervelkolom een invloed kunnen uit-

oefenen, alsdan ziet men, dat in de groep van 80 wervelkolommen

tien verschillende vormen vertegenwoordigd zijn, die door formules

kunnen worden aangeduid. Het zijn de formules Tf tot TIn en I Ir

tot lllb van de nevenstaahde lijst; zie bldz. 1162.

Ter verklaring van deze formules zij er op gewezen, dat de wer-

vels door cijfers aangeduid worden, die de plaats in de reeks aan-

geven, waarbij geteld wordt van af den atlas als den eersten wervel.

De wervels in verschillende wervelkolommen, die dooi' hetzelfde

cijfer aangeduid zijn, zijn morphologisch aeqdivalent, aangezien hel

gebleken is, dat bij transformaties van wervelkolommen geen wervel

uit de rij uitvalt, of in de rij tusschen reeds bestaande wervels

nieuw gevormd wordt.

Volgens den vorm worden de wervels in groepen - - de regiones

der wervelkolom - - samengevat en de wervels in elke regio worden

door letters aangeduid, die betrekking hebben op de namen der regiones.

De wervels der regio cervicalis worden door cv aangeduid. In

]
) De afbeeldingen zullen bij een andere gelegenheid worden gepubliceerd.
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de normale wervelkolom zijn het de Ie tot en met den Ten wervel.

De wervels der regio dorsalis worden aangeduid door (/. Er zijn

12, dus de Se tol den I9en wervel. Gekenmerkt zijn ze daardoor,

dat elke wervel van één paar beweeglijk met hem verbonden rib-

ben is voorzien.

De wervels der regio lumbalis worden aangeduid door /. Er zijn

5, dus de 20e tot den 24en wervel. De kenmerkende eigenaardigheid

is, dat gereduceerde ribben met den processus transversi volkomen

zijn vergroeid, daardoor worden uitsteeksels gevormd, die processus

laterales heeten.

De wervels der regio saeralis worden aangeduid met s. Er zijn 5,

dus de 25e tot den 29en wervel; ze hebben processus laterales van

dezelfde morphologische waarde als de lumbaalwervels. Maar bij de

sacraal wervels zijn deze processus aan de laterale einden op eiken

lichaamskant met elkander vergroeid. Daardoor wordt de pars late-

ralis sacri gevormd, waarmede de gordel der onderste extremiteit

articuleert. Ook de lichamen dezer wervels vergroeien met elkander

bij de vorming van het os sacrum.

De wervels der regio caudalis worden aangeduid met cd. Er zijn

4, dus de 30e tot den 33en wervel. Gekenmerkt zijn ze door den

zeer gereduceerden vorm.

Op de grenzen tusschen de regiones kunnen wervels gevonden

worden, die de eigenaardigheden van wervels van twee regiones

vertoonen.

Tusschen de regio dorsalis en de regio lumbalis kan een wervel

voorkomen, die op éénen lichaamskant een vrij ribje draagt, en op

den anderen kant een processus lateralis heeft. Een dusdanige wervel

wordt dorsolumbaal wervel genoemd en in de formule met <// aan-

geduid.

Tusschen den laatsten typischen lnmbaalwervel en den eersten

sacraalwervel kan een wervel bestaan, die rechts of links met zijn

verdikten proeessus lateralis de pars lateralis van het sacrum raakt

en met haar zich verbindt. Het is een lumbosacraalwervel, die met

Is aangeduid wordt.

Tusschen het sacrum en den eersten caudalen wervel kan een

wervel zich bevinden, die op eenen lichaamskant of op beide het

verband met de pars lateralis niet vertoont, maar wel nog met het

lichaam van den voorafgaanden wervel is verbonden. Deze tusschen-

vorm wordt sacrocaudaalwervel genoemd en met scd in de formule

aangeduid.

Thans kunnen de tien vormen der wervelkolom, die in de groep
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LIJST VAN FORMULES DER WERVELKOLOM.

IV 1
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zijde laten en mij beperken tot het gedeelte der wervelkolom, dat

met den 18en wervel hegint; deze is bij alle exemplaren de 11e dor-

saalwervel.

Ook in de figuren zijn de wervelkolommen, indien ze van den

ventralen kant afgebeeld zijn, van at' den 18en wervel zichtbaar. De
figuren, die het distale einde van tien dorsalen kant laten zien (bij

een vergrooting van l%) beginnen met den 24en wervel.

De verschillende vormen dei' wervelkolom, die naast de zooge-

naamde normale wervelkolom voorkomen, worden door vele schrij-

vers tot deze laatste in zekeren zin in tegenstelling gebracht.

Men beschouwt ze als varianten of variëteiten of schommelvariaties,

die een gevolg zijn van de variabiliteit van het organisme. Deze

afwijkende vormen worden dientengevolge opgevat als oscillaties,

die een het middelpunt voorstellenden, standvastigen vorm --name-
lijk de normale wervelkolom óf in gelijke afstanden of in

onregelmatige wijze omgeven.

Ken dusdanige opvatting, die nog in de laatste jaren bij voorbeeld

door Dwight '), Hardeen s

), Fischel a

) werd verdedigd, komt me
voor, niet zeer bevredigend tè zijn.

Tegenover deze opvatting wensch ik een andere voor te staan.

tot welke men komt, als men van de gezichtspunten der vergelijkende

anatomie en van zeken' resultaten der embryologie gebruik maakt.

Werp! uien een blik op de genoemde tien formules, dan valt

op het verschil in aantal wervels, zoowel wat de geheele wervel-

kolom aangaat, als het praesacrale en het dorsale gedeelte.

Hij een wervelkolom van de formule / f zijn 35 wervels in toto

aanwezig, tevens 25 praesacrale en 13 dorsale.

') Th. Dwight, Description of the Huinan Spines showing Numerical Variation

in the Warren Museum of the Harvard Medical School. Memoirs of the Boston

Society of Nalural History vol 3. X. 7. 1001 pg. 237— 312.

Th Dwight, Numerical Variation in the Huinan Spine, with a Statement con-

cerning Priority. Anatom Anzeiger. Bd. XXVÜI pg. 33— 40; 96 — 102. 1906.

-) Ch. R Bardeen\ Numerical vertebral Variation in the human Adult and
Embryo. Anatom. Anzeiger. Bd XXV 1904 pg. 497—519.

Ch B. Bardeen, Studies of the development of the human skeleton. With 13 pi.

American Journ of Anatomy. Vol IV N. 3 pg. 265—332 PI 1 -XIII. 1905.

Men vergelijke ook het door Bardee.v geschreven hoofdstuk : „Die Entwicklung

des Skeletts und des Bindegewebes" in het Handbuch der Enlwicklungsgeschiehte

des Menschen, herausgegeben von F. Keibel und F. P. Mall. Bd. 1 Leipzig 1910

pg. 326, pg. 360-362.

:i

j A. Fischel, Untersuchungen über die Wirbelsaule und den Brustkorb des

Mensehen. Anatom. Hefte. Herausgegeben von F. Merkel und R. Bonnet. Bd.

XXXI pg. 459-588. M. Tf. 51—60. 1906.
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En in tegenstelling hiermede vindt men bij een wervelkolom van

de formule III b in toto 33 wervels bij 23 praesacrale en 12 dorsale.

Nu leert de vergelijkende anatomie, dat, indien men afziet van de

phylogenetiscbe beginstadiën der wervelkolom, een relatief grooter

aantal wervels een primitieveren toestand kenmerkt. Derhalve is

een wervelkolom van de formule //'primitiever dan een exemplaar,

dat aan de formule 111 b beantwoordt.

En aangezien embryologisch onderzoek ') wel geleerd heeft, dat

een lumbaal wervel tot een sacraalwervel kan worden getransfor-

meerd, het tegenovergestelde proces echter niet is aangetoond, en

vervolgens, omdat bij het bestudeeren der ontwikkeling van de wer-

velkolom van den mensch wel is gebleken, dat een kleine rib met

den processus transversus van een wervel kan vergroeien, dus een

processus lateralis kan helpen vormen, echter nooit iets is waarge-

nomen, wat zou kunnen er op wijzen, dat aan een wervel, die geen

ribben heeft, deze als iets nieuws ontstaan, zoo is ook met het oog

hierop een wervelkolom van de formule Ij primitiever dan andere,

die minder praesacrale wervels en minder dorsale wervels bezitten.

Men mag dus wel bij het beschouwen van de genoemde tien

vormen uitgaan van de wervelkolom I f.

Als nu bij een wervelkolom van dezen vorm de 35e wervel vol-

komen wordt gereduceerd, is het resultaat een wervelkolom van de

formule //, die anders, wat de samenstelling der regiones aangaat,

met de wervelkolom l f overeenstemt. Men kan echter bij het ver-

gelijken der afbeeldingen zien, dat bij de wervelkolom // het 13e

paar ribben uit kleinere skeletdeelen bestaat en dat de processus

lacerales van den 25en wervel dikker zijn, en dat ze zich ook nader

bij de pars lateralis sacri bevinden.

Dat zijn slechts kleine verschillen van vorm, maar ze zijn voorboden

van grootere.

Dat ziet men reeds bij het exemplaar, dat de formule II a ver-

tegenwoordigt. Hier is de 25e wervel lumbosacraalwervel.

Deze bevinding wordt begrijpelijk, als men er aan denkt, dat het

sacrum daardoor tot stand komt, dat de gordel der onderste extre-

miteit steunt op de wervelkolom en dat derhalve een aantal wervels

vergroeit. Vervolgens moet men er op letten, dat de uit de ossa

coxae bestaande gordel der extremiteit met de pars lateralis niet in

hare geheele uitgestrektheid in contact staat, maar slechts met een

proximaal gedeelte daarvan. Dit feit wijst er op, dat de pars lateralis

l
) Aangaande de hier in aanmerking komende waarnemingen zie : E. Rosenberg,

Bemerkungen über den Modus des Zustandekommens der Regionen an der Wïr-

belsaule des Menschen. Morpholog. Jahrbuch Bd. XXXVI H. 4. pg. 609—659. 1907.
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uiet op eens in hare geheele uitgestrektheid maar successief is lol

stand gekomen, en dat hel gedeelte van de pars lateralis, dal hij

een gegeven wervelkolom niet de ossa coxae in contact is, later is

gevoimd, ui' jonger is, dan hel meer distaal gelegen onderdeel, dal

vroeger niet deze beenderen in betrekking heeft gestaan, maar dit

verband heeft verloren, doordat de gordel iU^v extremiteit proximaal-

waarts is verplaatst.

De/.t' opvatting lijkt voorloopig zeer hypothetisch, maar ze kan

bevestigd worden.

Stelt men zich voor, dat de gordel dei- extremiteit bij een wervel-

kolom van de formule 11 slechts een weinig proximaalwaarts ver-

plaatst wordt, dan koml de 2 5e wervel in hoogere mate onder

den invloed der ossa coxae. De thans hooger geworden fnnctioneele

eischen veroorzaken een sterkere ontwikkeling der processus laterales

die spoedig zoover kan gaan, dat eerst op éénen lichaamskant de

verdikte prosessus lateralis de pars lateralis raakt en met haar zich

verbindt. Zoodoende kan de 25e wervel een lumbosacraal wervel

worden.

Dit is bij de wervelkolom II a geschiedt, waar de verdikte pro-

cessus lateralis ook reeds met het rechter os coxae in contact slaat.

Overigens Iaat de wervelkolom IJ a zien, dat hel 13e paar ribben

nog meer is gereduceerd
;

het zijn nog slechts kleine beenslnkjes,

die echter beweeglijk mei de processus transversi zijn verbonden.

Hij de wervelkolom lic ziet men, dat de 25e wervel op beide

lichaamskan ten met de pars lateralis is verbonden en dus eerste

sacraal wervel is geworden. En aangezien in het dislale gedeelte der

wervelkolom geen belangrijke verandering is ingetreden, vindt men
nu een sacrum, dat uit zes wervels beslaat. Tevens is aan den 20en

wervel op éénen lichaamskant een rib je niet t\en wervel vergroeid

op den anderen kant is hel blijven bestaan. De wervel is dus een

dorsolumbaalwervel geworden. En er zijn thans slechts 4 lumbaal-

wervels aanwezig, zooals ook bij II a.

De volgende vorm, // d, komt tot stand, als op beide lichaamskanten

aan den 20en wervel rudimentaire ribjes als zelfstandige onderdeelen

zijn verdwenen. Deze wervel is thans eerste lnmbaahvervel gewor-

den ; er zijn weer 5 Inmbaalwervels aanwezig en in hel praesacrale

gedeelte is de rangschikking tot stand gekomen, die de normale

wervelkolom kenmerkt. In het sacrum zijn echter nog altijd b' wer-
vels te vinden.

Hij wervelkolommen van den vorm II e is het praesacrale gedeelte

gelijk aan dat bij lid. Aan hel dislale eind van hel sacrum echter

vertoonen zich thans eigenaardigheden, die er op wijzen, dal de

75

Verslagen der Al'deeling Natuurk. Dl. XX. A". 1911/12.



( 1166
)

30e wervel losgemaakt wordt van Let sacrum. liij het afgebeelde

exemplaar is op den rechter lichaamskant de pars lateralis tusschen

den 29en en den 30en wervel • onderbroken; bij andere exemplaren is

dat op den anderen kant het geval of op beide kanten, waarbij dan

de 30e \ver\cl slechts nog dom- zijn lichaam niet liet sacrum samen-

hangt. In al de/.e gevallen is de 30e wervel sacrocaudaalwervel

geworden.

Als nn de 30e wervel ook ten opzichte van het lichaam afgeschei-

den wordt van het sacrum, komt een wervelkolom lot stand, die

door de formule //f aangeduid is. Deze heeft een sacrum, dat weer

uit 5 wervels is samengesteld; .Maar natuurlijk zijn thans 5 caudaal-

wervels aanwezig, omdat altijd nog, zooals reeds bij den vorm II,

de 34e wervel de reeks sluit.

Een volkomen reductie van den 34en wervel heeft tot gevolg een

wervelkolom van den normalen vorm; de formule is met /// aan-

geduid, hetgeen niet zonder reden is geschiedt.

Vergelijkl men namelijk de formule /// met de formule // dan

blijkt, dat zoowel de dorsolumbaalgrens als de lumbosacraalgrens en

de sacrocaudaalgrens één wervel proximaalwaarts verplaatst zijn en

dat aan het eind der wervelkolom een wervel is verdwenen.

De door deze verplaatsing der grenzen der genoemde regiones ver-

oorzaakte aanwezigheid van 5 lumbaalwervels, 5 sacraalwervels en

4 eau daalwervels is nu niet voor den éérsten keer bij de zooge-

naamde normale wervelkolom lot stand gekomen, maar, zooals met

groote waarschijnlijkheid kan worden aangetoond, bij deze voorden

derden keer in den loop der phylogenetische ontwikkeling der

menschelijke wervelkolom. Bij wervelkolommen van de formule II

is liet de tweede keer, dat een dusdanige groepeering is geschied.

Dat volgt uil later aan te halen waarnemingen aan een wervelkolom,

bij welke, voorzoover thans de geschiedenis der menschelijke wervel-

kolom kan worden overzien, voor den éérsten keer groepen van 5

lumbaal-, 5 sacraal- en 4 caudaal wervels zijn opgetreden.

Hierin vond ik aanleiding de formules in groepen, die door cijfers

aangeduid zijn, te verdeelen. Dat vergemakkelijkt het overzicht en

geeft tevens, zooals straks zal blijken, nog een ander voordeel.

Thans moet nog een blik worden geslagen op de formules lila

en Ulb.
l'it de formule ///</ blijkt, dat nu de 24e wervel lumbosacralen

vorm verkregen heeft. En de figuur laat zien. dat het J2e paar

ribben iels korter is, dan bij de wervelkolom III. Dat wijst op

een beginnende reductie van het genoemde paar ribben.

De vorm III a is blijkbaar een ansdogon tot den vorm IIa en,
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zooals deze, leert ook de wervelkolom Tlla dat een proximaalwaarts

gerichte verschuiving van den gordel der extremiteit aanleiding geeft

tot verandering in de samenstelling der regiones en dat de vorming

van een lumbosacralen wervel weer lid eerste bedrijf is bij hel

voortschrijden van het transformatieproces.

De formule IJIben Ij-i afgebeelde exemplaar vertoonen een verdere

vordering van hel proces. De 24e wervel is nu eerste sacraalwervel

geworden, de vorm van den wervel laai echter nog gemakkelijk

herkennen, dat hij uit een lumbaalwervel tot een sacraalwervel is

geworden. Natuurlijk zijn nu weer 6 sacraal wervels aanwezig, zooals

bij de sacra van lic en lid. Duidelijk ziel men bij wervelkolommen

van den vorm III h, dat het 12e paar ribben nog meer is gereduceerd;

het is bij één der exemplaren nagenoeg zoo klein, als het 13e paar

bij de wervelkolom Ij.

Overziet men nu de zooexen besproken tien vormen der wervel-

kolom, dan mag, naar mij voorkomt, wel beweerd worden, dat

de opvatting, als zouden negen van deze vormen slechts onbeduidende

schommelingen der organisatie zijn, die als varianten of variëteiten

een stand vast igen vorm de normale wervelkolom - - in onregel-

matige wijze omgeven, de geconstateerde feiten niet op bevredigende

wijze verklaart. Daarentegen bevestigen deze feilen de door mij

sedert langen tijd verdedigde opvatting.

Het is zoo duidelijk, dat de besproken vormen der wervelkolom

onderdeelen of schakels van een morphologische rij zijn, dat het bij

het beschrijven der vormen haast niet te vermijden was, aan hel

gedeelte der phylogenetische ontwikkelingsgeschiedenis, dal uil deze

rij te lezen valt, een aandeel aan de beschrijving te geven.

Doordal de afzonderlijke vormen ongedwongen en in een bepaalde

vaste richting tot een morphologische rij aan elkander kunnen worden

gevoegd, is het duidelijk, dat er geen tegenstelling bestaat tusschen

een normalen vorm der wervelkolom en variëteiten. Alle deze tien

vormen zijn in beginsel gelijkwaardig; het zijn repraesentanten van

ontwikkelingsstadiën, die successief op elkaar volgen.

De zoogenaamde normale wervelkolom is de vorm, die tegen-

woordig numeriek de heerschende is.

Wervelkolommen, die de formules If tot 11/ vertegenwoordigen,

zijn geretardeerde vormen, die op verschillende, aan het stadium

/// voorafgaande stadiën zijn blijven staan.

En natuurlijk moet men vormen met een formule als lila of Illb

opvatten als zulke, die hooger ontwikkeld zijn dan de normale

wervelkolom en die de waarde van toekomsiv onuen hebbeu.

Deze opvatting koml me voor meer bevredigend te zijn dan de

75*
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andere en tevens geeft ze de mogelijkheid tot een bepaalde toe-

passing, die bij de andere uitgesloten is.

De toepassing, die ik bedoel, blijkt, als men er op let, dat de lot

nu toe geconstateerde ontwikkelingsstadiën, met slechts ééne uit-

zondering, van elkander zich steeds slechts door één in de formule

kenbaar te maken transformatieverschijnsel onderscheiden. De

onderlinge afstand dezer ontwikkelingsstadiën is dus in morphologisch

opzicht dezelfde.

Dit is het geval bij de stadiën If tot TI a en lic tot lil

b

Vergelijkt men echter de vormen TIa en lic met elkander, dan

ziet men, dat bij de laatste een tweetal transformatieverschijnselen

zich voordoet, namelijk de verandering van den 25en wervel lot een

eersten sacralen en van den 20en wervel tot een dorsoiumbalen wervel.

I),' afstand tnsschen deze beide vormen is dus grooter, dan bij de

andere. Daardoor ontstaat het vermoeden, dat er tusschen de stadiën

//r/ en //e een stadium /.en kunnen bestaan, dal daardoor moest

ziin eekenmerkt, dat de 25e wervel reeds eeisle sacraalwervel is

geworden, terwijl de 20e wervel nog laatste dorsaalwervel is gebleven.

Hieraan beantwoordt een formule llh, die ik in de reeks heb in-

gevoegd, voorloopig als een hypothetische. Ik heb tevergeefs onder

de IOC wervelkolommen naar een dusdanige gezocht. Bij het bestu-

deeren der voorwerpen, die ik voor een tweede honderdtal ben

begonnen Ie verzamelen, heb ik ilvn bedoelden vorm der wervel-

kolom echter gevonden, en wel drie keer.

De formule 1

1

1> is dus niet meer een hypothetische.

De bevestiging van één dusdanige deductie geeft aanleiding nog

andere uit d^ gedane waarnemingen af te leiden.

Nu de rij der formules van ƒ/ lot IlTb geen hiaat meer vertoont,

is het mugelijk, uitgaande van de einden der rij, tot op zekere

hoogte hei transformatieproces voorwaarts en naar achteren te volgen

en de stadiën door hypothetische formules aanteduiden.

De formule lllb is analoog aan de formule llh en naar analogie

der formule Tic kan men aan de eerstgenoemde een formule //!<

aansluiten, die aangeeft, dat de laatste dorsaalwervel voor /////, de

19e der reeks, dorsolumbaal wervel is geworden.

Wordt deze wervel door reductie van het op éénen kant nog

beslaande ribje een eerste lumbaalwervel, dan ontstaat de formule

HUL in welke, zooals bij lllb en JHe, een uit 6 wervels samen-

gesteld sacrum moet aanwezig zijn.

Thans kan men zich denken, dat de 29e wervel saeroeauJaal-

wervel wordt, daardoor is een formule ///(; gegeven.

En als nu deze 29e wervel in de reeks der caudale wervels is
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Overgegaan, is liet resultaat een wervelkolom, die de formule 111/

heeft , welke, evenals de formules IJf en [f, door de aanwezigheid

van 5 eaudaal wervels is gekenmerkt, waarbij echter thans de laatste

caudaalwervel de ooe van de rij is.

De reductie van dezen 33en wervel geeft een formule IV, een

analogon tot de formule /// en thans is nog eens de dorsolumbaal-

grens, de Inmbosacraalgrens en de sacrocaudaalgrens één wervel

proxiruaalwaarts verplaatst en aan het distale eind der wervelkolom

is een wervel verdwenen. Dus zouden nu voor den vierden keer op

elkaar volgende groepen van 5 lumbaal - - 5 sacraal — en 4 eau-

daalwervels aanwezig zijn.

Ik heb niet geaarzeld, deze gevolgtrekkingen te vernielden, omdat

tenminste de formule IV niet als een hypothetische mag worden

beschouwd. Een wervelkolom van deze samenstelling is nader be-

schreven door Tkm 'Hini
!

in I'arnia, die echter nog op het toen

reeds weerlegde standpunt der leer der excalatie staat en meent, dat

de 12e dorsaalwervel met zijn ribben geheel en al ontbreekt. Ken

dusdanige wervelkolom is ook door Bianchi 5
in Siena waargenomen

en in het kort beschreven.

Of hel proces nog verder zou gaan, kan niet met zekerheid wor-

den gezegd ; het zou niet onmogelijk zijn.

Thans zon men, uitgaande van den wei geeonsiateerden vorm //'

in een relatief oud gedeelte der geschiedenis der wervelkolom een

blik kunnen werpen.

Wilde men naar analogie der formules 11/ tot // in aansluiting

bij de formule //' op elkaar volgende formules construeeren, dan

zou de eerstvolgende een formule zijn, die den 3'len wervel als sacro-

eaudaahvervel aangeeft : Ie.

Aan deze moet een vorm der wervelkolom voorafgaan, bij welke

de 31e wervel de laatste en wel de zesde sacraalwervêl is : [d. Hierbij

moet de 21e wervel de eerste lumbaalwervel zijn, zooals bij de for-

mules [Ie tot Ie.

Aangezien nu een eerste lumbaalwervel uit een laatsten dorsaal-

wervel (uitstaat, nadat hel stadium van een dorsolumbalen wervel

is gepasseerd, moe; de eerstvolgende primitievere vorm den 2 len wer-

vel alsdorsolumbaalwervel bezitten, zooals in de formule [c is aangeduid.

En deze moet zijn ontstaan uit een vorm. bij welken de 21e de

'l L. Tenchim, Mancanza della dodicesima vertebra dorsale e delle due ultimo

coste etc. L'Ateneo Medico Parmense, Anno l. Fase. - pg. 97— 132. Parma 1887,

-) S. Biabchi, Sulla frequenza delle anomalie numeriche vertebrali nello scheletro

dei normali e degli alienali. Aui della R. Accad. dei Fisiocritici in Siena. Ser. IV,

vol VU Fase. 1—2. pg 29, osservazione V. Siena 18'JÖ.
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laatste en wel 14e dorsaalwervel is. hetgeen de formule 1b kenmerkt.

lü deze formule is de 26e wervel de eerste van een uit 6 wervels

bestaand sacrum. Een eerste sacraalwervel ontstaat echter uit een

laatsten lumbaal wervel, nadat hij lumbosacraalwervel is geweest.

Derhalve i< een formule denkbaar, die den 26en wervel als lum-

bosacraalwervel vertoont, waarbij tevens 14 dorsaal wervels en 4

lumbaal wervels aanwezig zijn, buitendien een sacrum, dat uit 5 wer-

vels bestaat. Dit is in de formule I<i aangeduid.

En gaat men nu nog één schrede verder naar achteren, dan

moet men een wervelkolom kunnen aantreffen, bij welke de 26e

wervel de laabste en wel 5e lumbaalwervel is, dan moet een sacrum

ui! 5 wervels volgen en hierbij moeien zich aansluiten 4 eaudaal-

wervels, waarvan de laatste de 35e wervel dei' reeks is. Dat geefl

de formule /.

T. n opzichte van de formules /< tot la moet ik toegeven, dal /e

zuiver hypothetisch zijn, wat echter de formule / aangaat, zou ik

wenschen, een waarneming aan Ie halen, die aan" deze formule nage-

\ olkomen beantwoordt.

Eerst moei ik echter in hel korl op een eigenaardigheid wijzen,

die zich voordoet bij de wervelkolommen, die op de aangegen tien

Stadiën slaan.

Als een bepaald stadium door meer dan één exemplaar is verte-

genwoordigd, /iel men bij deze exemplaren verschillen, die ïimr-

phologische beteekenis hebben.

Als voorbeeld wenseh ik het stadium 1

1

hi aan (e halen, dal <\<nw

drie wervelkolommen is vertegenwoordigd.

Een blik op de afbeeldingen is voldoende om te zien, dal deze

exemplaren een morphologische rij Minnen, welke een begin der

reductie van hei 12e paar ribben demonstreert.

revens is het zeer duidelijk, dat deze drie exemplaren niet direct

van elkander kunnen worden afgeleid, dat /.e dus niet een rij vor-

men, die men een descendentier ij /.on mogen noemen.

Dat leert de 24e wervel. Hij exemplaar 1 is op den rechter

lichaamskant het contact met het sacrum lol stand gekomen, bij de

beide andere exemplaren op den linker kant. Deze drie exemplaren

behooren dus tenminste tot twee rijen, die, zij het ook in geringe

male, divergent uit elkaar zijn gegaan.

En als men bij de exemplaren 2 en 3 de pars lateralis nauw-

keurig onderzoekt, dan blijkt uit thans niet nader Ie vermelden

waarnemingen, dat het exemplaar 3, dal ten opzichte van hel 12e

paar ribben hooger ontwikkeld is dan hel exemplaar 2, (en opzichte

van de facies auricularis primitiever is dan het exemplaar 2. Dus
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bestaat ook tusschen deze beide exemplaren een geringe mate van

divergentie der ontwikkeling. Alle drie exemplaren zijn dus de uitein-

den van drie, zij liet ook zeer korte, eigen ontwikkelingsrijen.

Als een tweede en laatste voorbeeld kan het tweetal exemplaren

dienen, dat liet stadium 1

1

Ih vertegenwoordigt.

Alen ziet, dal de reductie van hel J"2e paar ribben veel verder

is gegaan
;

bij hel exemplaar 2 zijn deze ribben reeds zoo klein,

dat ze op zeer gereduceerde 13e ribben gelijken. Samen met de

exemplaren van hel stadium lila laten deze beide exemplaren op

overtuigende wijze de geleidelijke reductie van het 12e paar ribben zien.

De 24e wervel is in het stadium Tllh eerste sacraalwervel en men
kan opmerken, dat hij bij hel exemplaar 1 in mindere mate ge-

transformeerd is dan bij het exemplaar 2.

Ten opzichte van deze punten (andere laat ik terzijde) is het

exemplaar 2 zonder twijfel het hooger ontwikkelde. Dat het echter

de ontwikkelingsrichting van het exemplaar 1 niet direct voortzet,

maar daarvan divergen I afwijkt, blijkt uit den stand der facies

auricularis, die bij het exemplaar 2 een minder getransformeerde

is, dan bij het exemplaar J. Men ziet het ook door een blik te slaan

op den 30en wervel. Deze heeft bij het exemplaar 2 nog cornua coc-

cjgea, terwijl deze bij het exemplaar J reeds nagenoeg volkomen

verdwenen zijn. Dat wijst eveneens op divergente ontwikkeling.

Deze divergentie rui ontwikkeling nu vertoonen alle exemplaren,

dif tot elk stadium behooren. Ze is echter zoo klein, dat de exem-

plaren ongedwongen binnen de grenzen der afzonderlijke stadiën blijven.

Het is evenwel belangrijk, deze divergentie Ie constateeren, omd al

dan de wervelkolommen in de tweede, kleinere groep kunnen

worden geïnterpreteerd.

Men behoeft slechts Ie denken, dal de divergentie der ontwikke-

lingsrichting wat grooter wordt, dan moeten vormen ontstaan, die

niet meer passen in het kader der afzonderlijke stadiën, maar toch bij elk

stadium zich aansluiten &\s bijvormen, zooals men ze zou kunnen noemen.

Deze vormen blijven door lokale relatieve retardatie of door

lokale versnelling der transformatie óf onder het niveau van het

stadium, waartoe ze behooren, öf ze zijn iets hooger ontwikkeld.

Maai' sleeds wijken ze af van de richting, die van een bepaald

studium tut het andere leidt en daardoor vormen ze, als het ware,

zijtakken, die echter zeer kort zijn, omdat de afzonderlijke bijvormen

meestal slechts door één exemplaar zijn vertegenwoordigd.

De tweede groep beval '20 wervelkolommen, en deze repraesen-

teeren 17 verschillende vormen, die door formules kunnen worden

gekenmerkt.
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Slechts als één voorbeeld vvensch ik een bijvorm aan te halen, dié

tot het stadium // behoort. In dil stadium is de 20e wervel de 13e

dorsaalwervel ;
als deze nu door relatief te snelle transformatie tot

een eersten lumbaahvervel wordt, terwijl de andere afdeelingen der

wervelkolom zoo blijven, als dal voor het stadium // kenmerkend

is, alsdan is een wervelkolom ontslaan met 6 lumbaalwervels. En

men ziet, dal deze niel de ontwikkelingsrichting is gevolgd, die naar

het stadium ITa leidt, omdat bij dit stadium slechts 4 lumbaalwervels

belmoren. Zij is een zijweg gevolgd, die wegleidt van de hoofdhaan

spoedig eindigt.

liet zij mij vergund, nog een tweede voorbeeld Ie noemen.

In de lijsl dei- formules volgl op liet stadium 111b een hypothetisch

stadium File, waarin de 19e wervel dorsolumbaalwervel is. Ik heb

nu een tm de tweede groep behoorende wervelkolom gevonden, bij

welke de 19e wervel dezen vorm heeft. Links bevindt zich een

processus laleralis en rechts eene rudimentaire 12e rib, die op weg

is, om ie vergroeien mei den wervel.

Vervolgens vindt men 4 lumbaalwervels en een sacrum, dal uil

6 wervels, den 24en lol den 29en bestaat, zooals dal in een stadium

1

1

Ie het geval moei zijn. In zoover is alles in overeenstemming met

hetgeen in de hypothetische formule is aangeduid. Maar de wervel-

kolom, die ik gezien heb, heeft sleehls 3 caudaal wervels en niet

4, zooals de formule eiseht, de 32e wervel is de laatste.

Ik kan deze wervelkolom dus niel als een vertegenwoordigster

van een stadium 1

1

!< beschouwen ;
maar ze kan als een bijvorm lot

een dusdanig stadium worden opgevat. Door versnelling der trans-

formatie aan hel distale eind is de 33e wervel relatief Ie vroeg

gereduceerd.

Het koml me voor, dal deze waarneming het zeer waarschijnlijk

maakt, dat men hel thans nog hypothetische stadium II Ir zal kunnen

vinden.

In beginsel op dezelfde wijze kan het bestaan van het meest

primitieve stadium / waarschijnlijk worden gemaakt.

Dat blijkt uit waarnemingen, die ik aan een wervelkolom 'in het

anatomisch instituut te Leiden heb mogen maken ').

Wegens het bestaan van gewrichtsx lakken aan den 20en en den

21en wervel is hel zeker, dat deze wervels van beweeglijke ribben

waren voorzien, die aan het praeparaal ontbreken.

Hier zijn dus 14 dorsaal wervels te vinden, zooals de formule /

l
j E. Rosenberg. l'elxt due primitive Form der Wirbelsaule des Menschen

Morphol. Jahrbuch Bd XXVII H I. pag. I— lis, Tf. I— V. 1899.
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eischt. Veryolgens ziet men 5 lunibaalwervels, de 26e wervel is

de laatste lumbale, dan volgt een sacrum, dat uit den 27en tot

den 31en wervel .bestaat, zooals de formule aangeeft. De caudaal-

wervels zijn aan het praeparaat defect, men kan dus niet weten,

of de 35e wervel de laatste was. Aan liet praeparaat zijn de 32e

en de 33e wervel aanwezig, ze hebben echter sacrocaudalen vorm.

Derhalve beantwoordt deze wervelkolom niet volkomen aan de

formule /, ze is iets primitiever en kan als een bijvorm tot een

stadium / worden opgevat.

De aangehaalde voorbeelden laten zien, dat ook de bijvormen

kunnen worden verklaard, als men de opvatting toelaat, dat de

verschillende vormen niet onregelmatige variaties zijn, maar het

gevolg van bepaalde ontwikkelingsprocessen.

Bij deze opvatting is men nu ook niet meer genoodzaakt, het

bestaan der verschillende vormen door de zoogenaamde variabiliteit

te verklaren. Deze geeft inderdaad geen verklaring en laat ook niet

begrijpen, dat de groote majoriteit der wervelkolommen een

morphologische rij vormt.

De gedane waarnemingen worden echter begrijpelijk, als men
overweegt, dat, indien een uit vele individuen bestaande species in

phylogenetische ontwikkeling verkeert, hel hoogst onwaarschijnlijk

zou zijn, dat alle individuen met precies dezelfde snelheid worden

getransformeerd.

Bestaat echter verschil in snelheid of intensiteit der transformatie,

dan spreekt het vanzelf, dat op een gegeven tijdstij) bij gelijktijdig

levende individuen zeer verschillende stadiën van het ontwikkelings-

proces der geheele specie- door groepen der individuen zullen zijn

vertegenwoordigd.

En dat is het wat we gezien hebben.

Tevens is het nu ook wel duidelijk, waarom de groote majoriteit

der individuen een recht doorloopende rij van ontwikkelingsstadiën

vormt.

Overziet men de geheele rij, dan kan men opmerken, dat het

verschil, dat tusschen het primitiefste stadium en het hoogste bestaai,

grooter is, dan de verschillen in de samenstelling der wervelkolom

niet slechts bij sommige species, maar zelfs bij verscheidene genera

der Primaten.

Het is derhalve een niet onbelangrijk gedeelte der geschiedenis

der menschelijke wervelkolom, dat de formules laten overzien.

Er zijn di'L dorsaalwervels successief proximale lumbaalwerv els ge-

worden, drie distale lumbaalwervels zijn de eene na den andere in

lui proximale gedeelte van het sacrum opgenomen en uit het distale
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eind daarvan zijn geleidelijk drie wervels in de caudale afdeeling over-

gegaan, die aan het uiteinde drie wervels heeft verloren.

Bij het afnemen van liet aantal praesacrale wervels is het echter

niet noodzakelijk, dat de romp korter wordt, men kan door metingen

tot de conclusie komen, dal in de hoogere stadiën de wervellichamen

hooger worden en daardoor ontstaat een compensatie.

Ook in het terrein van liet sternum en den arcus costarum komen

analoge veranderingen tol stand.

Alle deze waarnemingen welligen de voorstelling, dat er in het

gebied van den romp een belangrijke omvorming geschied! ;
de

processen aan de wervelkolom kunnen immers niet plaats hebben,

zonder dal de lichaamsdeelen, die dit uitgestrekte orgaan omgeven,

een aandeel aan de transformatie nemen.

De kennis dezer processen moei derhalve invloed uitoefenen op

de beschrijvingen, die de systematische en de topographische anatomie

van de samenstelling van den romp geven. Heide vakken slaan te

weinig acht op de transformatie van het organisme.

Ik kan echter hierop thans niet nader ingaan en wensch ten slotte

slechts nog met enkele woorden aan Ie duiden het belang, dat de rij

der formules in anthropologisch opzicht heeft.

Dit wordt duidelijk als men nagaat, hoe de wervelkolommen

langs de rij der stadiën verdeeld zijn.

Het resultaat blijkt uil een graphische voorstelling 1

).

Op horizontale lijnen, die aan de stadiën beantwoorden, zijn de

tot elk stadium belioorende exemplaren door ronde velden aangeduid.

Naast elke lijn zijn de bijvormen aangegeven door velden, die óf

iels lager of iels hooger zijn geplaatst ;
een bijgevoegd teeken geeft

aan, waardoor de bijvorm is gekenmerkt.

De rijen der vertegenwoordigers van elk stadium zijn symmetrisch

geplaatsl lot een lijn, welke <\v\\ weg of de baan aanduidt, die bij

de transformatie der species wordt gevolgd. Overziet men deze voor-

stelling, dan is in de eerste plaats opvallend, dat de zoogenaamde

normale wervelkolom niel de absolute majoriteit heeft, maar slechts

een relatieve. Er staan op hel stadium /// 215 wervelkolomén.

Vervolgens trekt de aandacht, dal de stadiën lle en TIf tamelijk

veel exemplaren bevatten.

In hel stadium lle is de 30e wei-vel sacrocaudaal wervel. Het los-

maken nu van dezen wervel van het sacruni is niorphologisch een

omslachtig proces ;
hel is dus wel begrijpelijk, dat dit proces niet

spoedig geëindigd is en dal zich dientengevolge tamelijk veel individuen

gelijktijdig in het stadium Th bevinden.

!) Deze zal in een andere mededeeling worden gepubliceerd.
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In het stadium ///'zijn 5 caudaahvervels aanwezig, de laatste is

de 34e wervel. Deze moet gereduceerd worden, dan is het stadium

lil gegeven. De reductie van dezen wervel is morphologisch een

relatief eenvoudig proces, derhalve z ; jir in dit stadium minder

exemplaren aanwezig, dan in het stadium [Fe. Deze reductie is

echter physiologisch zonder veel beteekenis ; hierin kan een aan-

leiding liggen tot vertraging' van het proces, zoodat toch nog 14

individuen op dit stadium zijn blijven staan.

Dat eindelijk de primitievere vormen en de meest getransformeerde

slechls in klein aantal in de betrekkelijke stadiën gevonden worden,

kan wel niet anders worden verwacht.

Doordat de reeks der formules op de aangegeven wijze een ver-

deeling der onderzochte wervelkolommen toelaat, verkrijgt ze de

beteekenis van een schaal of een maatstaf, waarmede men de

bereikte hoogte der ontwikkeling van het onderzochte orgaan kan

bepalen voor elke anlhropologisch te onderscheiden groep van

menschen.

Wel is waar, is het aantal van 100 wervelkolommen niet vol-

doende, om in anlhropologisch opzicht een afdoend oordeel te vellen.

Maar in methodologisch opzicht is hel verkregen resultaat, naar

mij voorkomt, voldoende, om de overtuiging te staven, dat langs

den aangegeven weg, als vele individuen kunnen worden onderzocht,

voor elke natie de bereikte hoogte der ontwikkeling zou kunnen

worden bepaald ten opzichte van het onderzochte orgaan of van

andere organen, mits voor elk een rij van stadiën zij vastgesteld.

Derhalve meen ik ook, dat het de moeite zou loonen, als de

aangegeven wijze van onderzoek op verscheidene, anlhropologisch

ver van elkander af staande menschenrassen toegepast werd.

Dat zou kunnen gebeuren, als in van het noodige aantal lijken

voorziene Praepareerzalen van verschillende landen hetzelfde onder-

zoek werd uitgevoerd.

Het is zeer waarschijnlijk, dal er tamelijk verschillende verdee-

lingen der individuen langs de schaal der formules zouden worden

gevonden en dat men er in zou slagen, de verschillende menschen-

rassen anthropologisch te karakteriseeren door aangetoonde verschil-

len van de wijze en van de intensiteit der transformatieprocessen.

En als men voor een dusdanig onderzoek de wervelkolom kiest,

zou een oordeel omtrent de bereikte hoogte der organisatie (en

minste niet op een al Ie smalle basis rusten, aangezien de wervel-

kolom in contact slaat niet zeer vele, haar omgevende organen, die

actief of passief aan hare transformatie een aandeel hebben.
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Wiskunde. - De Heer Jan de Vries biedt een mededeeling aan :

„Over twee lineaire congruenties van biquadratische ruimte-

krommen der eerste soort".

In een mededeeling opgenomen in hel Verslag der vergadering-

van 30 Sept. 1'Jll (Versl. Afd. Nat. deel XX, bl. 197) beb ik de

congruentie beschouwd welke ontstaai als men elk oppervlak van

een bundel quadratische oppervlakken tot doorsnijding brengt niet

elk oppervlak van een anderen soortgelijken bundel. Deze congruentie

is van de eerste orde en van de eerste klasse.

In hel volgende worden eigenschappon behandeld van twee andere

congruenties van biquadratische ruimtekrommen die ook van de

eerste orde, maar achtereenvolgens van de tweede en derde klasse zijn.

1. Wij beschouwen een bundel i/
J

; van quadratische oppervlak-

ken </
2

, die allen door de kegelsneden « 2
, /3

S gaan. en een bundel

(./
3

) van kubische oppervlakken, waarvan de basis uil de kegelsnede

d1 en een ruimtekromme y' bestaat. Wordt elk oppervlak </" met

elk oppervlak </" gesneden, dan ontstaat een congruentie V van

biquadratische ruimtekrommen, o', van de eerste soort. Door een

willekeurig gekozen punt gaal één oppervlak van eiken bundel, dus

één o"
; dus is /' lineair of van de eerste orde.

Door een punt C van y
7 gaal een lot {/") behoorend oppervlak y\

dal x' krommen o' bevat, die allen door C gaan ; wij noemen y
7

daarom een singuliere kromme, C'een singulier punt van de tweede on/r.

Ook ,i
;

is singulier; dooi- elk van haar punten B gaat een opper-

vlak />;', dat alle krommen o 4 bevat, welke ji
2

in B snijden ; B is

een singulier punt van de derde orde.

Ten slotte is ook /<-' een singuliere kromme. Immers een <f* en

een if', die elkaar in een punt A van «' aanraken, hebben een

i>* gemeen welke door .1 gaat. Voegt men aan elk oppervlak </Miet

oppervlak </' toe, dat 7
J

in .1 aanraakt, dan brengen de hierdoor

projectief' gemaakte bundels een oppervlak c.'° voort, dat in <r een

dubbelkromme, in A een drievoudig punt bezit, en x' krommen <>
4

bevat, welke <c in A snijden; A en ir zijn dus singulier van de

vijfde orde.

2. Op een willekeurige rechte / bepalen de gegeven bundels twee

involuties B, J' , daar deze twree puntenparen gemeen hebben, is /

bisecante van twee o', dus r een congruentie van de tweede klasse.

Een rechte s, welke op een y- ligt, wordt door (i/
3

) in een P
gesneden, is dus een singuliere bisecante. Alle rechten 5 vormen de
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congruentie 2. 4) der rechten, welke <r en ,r in twee verschillende

punten snijden.

De vlakken a, fJ van <', (?
s vormen een oppervlak <j\ dat door

elk 7" wordt gesneden in het samenstel van een rechte van a mei

een op haar rustende, in ,-J gelegen, kubische kromme. Elke rechle

van
ft

is singuliere trisecante ;
immers ze heeft drie punten gemeen

met elke der oc
1 samengestelde krommen o", welke (y

3

) met («, ft)

bepaalt.

Een rechte t, die op een 7' ligt, maar niet op a' rust, wordt

door /

:

in een p gesneden, is dus singuliere bisecante. Zij heeft

drii 1 punten niet y
7 gemeen, en ontmoet e. op de rechte a, volgens

welke </' door 1'. wordt gesneden Op a rusten 10 rechten van (f
3

,

die allen trisecanten t van y' /ijn. Bovendien wordt a in haar

snijpunt met y' nog door 5 trisecanten gesneden. De singuliere

bisecanten t vormen dus een regelvlak van den vijftienden graad,

met vijfvoudige kromme y
r

.

3. Zij x de graad van het oppervlak A gevormd door de krommen

f>\ welke de rechte / snijden. De oppervlakken A en A' hebben dan

vooreerst de x krommen o" geineen, welke / en l' snijden. Door elk

ander punt van hun doorsnede gaat een o 4

, die / en een o 4

, die

/' ontmoet : de restdoorsnede kan dus slechts uit singuliere krommen

beslaan. Nu snijdt / de oppervlakken a i

, ft* en y', die (§ 1) bij

punten .1, B, C van c.\ ft", y' behooren, resp. in 5, 3, 2 punten ; dus

zijn «', ft

2
,

;" resp. vijfvoudig, drievoudig, tioeevoudig op A Ter bepaling

van x heeft men nu de betrekkin,-'
1

: x" = ir 4- 5' X 2 4- 3" X 2 + '

2 ' X 7,

waaruil volgt x = 12.

Deze uitkomst kunnen wij aldus terugvinden. Worden elke twee

oppervlakken 7- en 7" aan elkaar toegevoegd, die elkaar op / ont-

moeten, dan ontslaat een verwantschap (3,2); daardoor worden de

punten van een rechle m gerangschikt in een (6,6), waarvan elke

coïncidentie een snijpunt is van twee oppervlakken, <(" en 7', die

elkaar ook op / ontmoeten, dus een punt van een r>
1

, welke op /

rust. Hel oppervlak A is derhalve van den twaalfden graad.

Behalve de bovengenoemde drie veelvoudige krommen bevat A nog

als dubbelkrommen de beide o\ waarvoor / bisecante is.

4. Op een vlak 7 bepaalt de congruentie reen quadrupelinvolutie.

Wanneer het punt L de in 7 gelegen rechte / doorloopt, zullen de

drie mei L tot een quadrupel vereenigde punten op een kromme

') De oppervlakken A werden op soortgelijke wijs gebruikt door E. Veneroni,

Sopra alcuni sistemi di cubiche gobbe (Rend. Palermo, XVI, 210).
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V 1 blijven, welke door liet bij / behoorend oppervlak A 13
(§ 3) wordt

bepaald.

Tot de snijpunten van / en /.
n behooren de steunpunten der

beide o\ waarvoor / bisecanle is; de overige 7 zijn coïncidenties,

dus punten waar cf.
door krommen tp* wordt aangeraakt.

Deze coincidentiekromme </

:
is blijkbaar de meetkundige plaats de?

raakpunten van krommen 7

'

2 en </' uit de bundels, welke door (7")

en (r/
!
) worden bepaald. Deze bundels hebben twee gemeenschappelijke

basispunten A
X
,A

%
, terwijl {/') nog de basispunten B lt B^, (ff') nog

de basispunten Ck (k = 1 tot 7) heeft. Duur Bk gaat een kromme <fk
3

,

welke cc' quadrupels beval, dit' allen hel punt />/, gemeen hebben
;

één dier groepen heeft in /!,[ een dubbelpunt, zoodat />'/• op tf' ligt.

Analoog behoort Ck tot oo' quadrupels die op een q>£ bgg^"> is dus

eveneens een punt van </
;

. Ten slotte is Ak drievoudig punt van tp 1 en

behoort tot ~s
l quadrupels, welke gelegen zijn op de kromme ip

l

k,

waarin «7/ (§ 1) door 7 wordt gesneden. De punten, waar een vlak

<f
door krommen o' wordt geraakt, liggen dus op een kromme van

den zevenden graad met iioee drievoudige punten.

5. Wij zullen nu de vertakkingskromme beschouwen, d.i. de meet-

kundige plaats der pnntenparen, die de coincidenties tot groepen der

quadupelinvolutie aanvullen.

Een kromme f/-
a wordt in de dubbelpunten der /', welke (•/*) op y

2
be-

paalt, door 6 krommen tp* aangeraakt. Door een quadratische trans-

formatie met hoofdpunten A 1} A t , B y
vindt men, dat tp

1 door 8

kegelsneden </
: wordt aangeraakt. Worden twee elkaar rakende

krommen aan elkaar gekoppeld, dan ontstaat een verwantschap (8, 6),

en daardoor op een rechte m een (16, 18). De kromme van den

graad 34, welke door de beide bundels wordt voortgebracht, bestaat

uit de tweemaal te tellen coincidentiekromme 7
7 en de vertakkings-

kromme cp".

Laat men m resp. door Ak, />/,. Ck gaan, dan vindt men resp. een

(8,12), een (8,18), een (16,12). Rekening houdende met de bekende

veelvoudigheid dier punten op >f
7

, leidt men hieruit at', dat cp"

ncht maal door Ak, zes maal door />'/., vier maal door Ck gaat.

6. Maakt men weer gebruik van een quadratische transformatie met

hoofdpunten A lt A„ B x , dan gaat de coincidentiekromme 7
7 over in

een kromme n'', welke eveneens A,,A
3

tot drievoudige punten heeft

en B
1

benevens de beelden B\, C'k van B„ Ck bevat. De bundel

(7
2
) wordt in den stralenbundel met top B\, de bundel ('/

:

') in een

bundel van biquadratische krommen ip
4 omgezet, waarvan de basis
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uit dubbel punten in .],, -1, en de punten B x ,C'i bestaat. Blijkbaar

is .-i
7 de poolkromme van />', t. o. v. (t'h dus de meetkundige plaats

der punten, waar de krommen »|'' door stralen uit I>
2
worden

aangeraakt. De klasse van n' is 30; tot de '28 raaklijnen, die in

B\ samenkomen behooren de stralen naai' Ak, B
x , C'k (in elk dier

punten wordt een kromme ip' door den betrokken straal aangeraakt).

Volgens de bepaling der poolkromme zijn de overige 18 raaklijnen

buigraaklijnen van evenzoovele krommen ip
4

,
dus beelden van krommen

</\ welke door een </
:

' geosculeerd worden. De quadrupelinvolntie

bezit dus is groepen met drie samenvallende punten. Anders gezegd,

elk vlak wordt door achttien krommen 'V geosculeerd.

De krommen <f~ en </"* zullen elkaar dus in 18 punten aanraken.

In de basispunten A, B, C hebben ze 2 3 8 + 2x6+ 7x4= 88

punten gemeen. De overige 16 snijpunten vormen 8 paren van

coïncidenties en behooren tot <s quadrupels. Anders gezegd, elk vlak

is dubbelraakvlak voor acht krommen <>\

7. Wij zullen nu de biseeanten der krommen o' beschouwen,

welke door een punt P gaan. en liet oppervlak .S bepalen, dat hun

steunpunten S bevat '). De (jp", welke door P gaat, wordt uit P
geprojecteerd door een kubischen kegel o', waarvan de ribben in

/' aan 2 raken ;
dus is /' een drievoudig punt. Elke rechte door

P bevat twee paren van punten 5; dus is 2? een oppervlak van

ilen zevenden graad.

Op elke ribbe van o' ligt nog een tweede paar punten S ; die

paren Minnen dus een kromme van den zesden graad, ö'. Daar ö' met

— ', behalve de krommen <.'/•' en o\ slechts rechten gemeen kan

hebben, gaan door P elf singuliere biseeanten. Hiertoe behooren de

beide transversalen s van «' en (i
a

(§ 2); op de overige moeten (O
en (/'') dezelfde P bepalen; ze moeten dus op y

7 rusten Er is dus

nog een congruentie van de negende orde van singuliere biseeanten,

waarvan y
7 richtlijn is.

Een analoge beschouwing levert voor een congruentie van ruimte-

krommen o", als de orde o, de klasse k is, het resultaat, dat een punt

P in het algemeen o (n—l)
s + {n— 2) singuliere biseeanten draagt').

Di1 aantal is dus onafhankelijk van de klasse.

Evenwel moet opgemerkt worden, dat deze beschouwing moei

vervallen als 0=1, k ^> 1 en n=2 is ; dan toch wordt de kegel, die de

') Voor bilineaire congruenties werden de oppervlakken S reets door Veneroni

(1.C p. 212) gebruikt.

s
) Voor = 1, fc=l wordt dit aantal «-— n -1. Dit werd op analoge wijs gevon-

den door Venekoni (l.c. p. 212).
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door 1' gelegde kegelsnede projecteert, een vlak, en zal de in

dat vlak gelegen snijkromme ook door P gaan. De singuliere hisecan-

ten zijn dan trouwens rechten van het oppervlak dat door de vlakken

der kegelsnede» wordt omhuld, vormen dus in het algemeen geen

congruentie.

Het oppervlak —
" bevat de singuliere kromme y"

;
immers door

elk punt C gaat één o', die CP nog eens snijdt. De singuliere

krommen <c en ,i
3

zijn evenwel dubbelkrommen van —' want elk

van hnn punten A [/'>) draagt twee krommen o\ die de rechte AP
(PP tot bisegante hebben.

Een willekeurige <<' heeft met S" de steunpunten gemeen van

de beide bisecanten, welke ze door P zendt. Elk ander snijpunt is

blijkbaar singulier. Daar de 8 snijpunten van g* met <t
3 en p samen

voor 16 moeten geteld worden, omdat de/.e kegelsneden dubbel-,

krommen van —' zijn, moet o' acht punten met y
7 gemeen hebben.

De krommen van /" rusten dus achtmaaï op y\ viermaal op a*

,u op (P.

8. De raakpunten tier raaklijnen uit P naar de oppervlakken

<p en y' liggen op de pooloppervlakken II' en W van P t. o. v.

die bundels. In een punt A van re
3 wordt een cp' door een y

3

aangeraakt, zoo dat liet raakvlak door P gaat ;
de raaklijn in A

aan de o 4 welke ze nog gemeen hebben, zal in het algemeen niet

door P gaan. Terwijl IP en U" elkaar langs <t' raken, hebben ze

nog een kromme -V 1 gemeen, welke door P gaat en door de raak-

lijnen, die men uit P aan krommen o' kan leggen. Hieruit blijkt

dat de raaklijnen der krommen van Peen stralencomplex rem den

tienden graad vormen.

Een vlak door P snijdt 2£~ volgens een kromme o', die een

drievoudig punt in P en 4 dubbelpunten op «! en ;3
3

heeft, dus van

de klasse 28 is. Van de 22 raaklijnen welke door Pgaan, behooren

er 10 tot den complex der raaklijnen van r. De overige 12 zijn

paarsgewijs vereenigd tot dubbelraaklijnen van ö 7
, dus tot rechten,

waarop de door (</') en ('/" bepaalde involuties twee samengevallen

paren gemeen hebben, zoodat ze slechts door een (>
4

in twee punten

woiden gesneden. De rechten, die deze eigenschap bezitten, vormen

blijkbaar een complex van den cesden graad.

9. Het bij een rechte / behoorend oppervlak -i
13

(§ 3) wordt door

een vlak <p gesneden volgens een kromme / l ", welke resp. 5 maal,

3 maal, 2 maal door de basispunten Ah, Bk, Ch (§4) gaat. Met de
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coincidentiekromme 7
7 heeft ze in de basis 2 5X3-J-2X3+7X2=50

punten gemeen ; ei- zijn dus 34 punten, waar 7 wordt aangeraakt

door een o', die op / rust ;
andeis gezegd, de krommen q

4
, welke

een vlak aanraken, vormen een oppervlak van den graad 34. ')

Hel oppervlak a' behoorende bij een punt .1 van <r snijdt 7 in

een kromme, welke tweemaal door Ai, eenmaal door Bk, Ch naat,

dus met </' builen die punten nog 5 X 7 -- 2 X 2 X 3 — 2— 7 = 14

punten gemeen heeft. Het zooeven ^noemde oppervlak cp'
4 gaat

derhalve 14 maal door ir ; dit is in overeenstemming met het feit,

dal de krommen cp
1 en </-", welke 7 mei 7

* 4 gemeen hebben, samen

14 maal door Ak gaan '-).

Op analoge wijs toont men aan, dal /ï
2 een achtvoudige, y

7 een

zesvoudige kromme van (p
34

is.

De coincidentiekromme tf>
7 van een vlak \\- heeft in haar snijpun-

ten met a\ f, y
7 blijkbaar 2 X 14 > 3 + 2 X 8 + " X 6 = 142

doorsneden met <p'
4

; in elk der overige 96 raakt een o 4 aan i|\

Twee willekeurige vlakken worden dus door 96 krommen r>
4 aan-

geraakt.

10. Beschouwen wij de projectieve netten van quadratische opper-

vlakken, voorgesteld door

/ <r.r + (i b*x + v c
2
, = O en lf\ + (i g\ + v h*x = 0.

De congruentie r der biquadratische ruimtekrommen, q
4

, die door-

sneden zijn van overeenkomstige oppervlakken, is lineair. Immers

door een punt Y gaat de kromme welke bepaald wordt door de

betrekkingen

X 0% + >i Ir,,
-f- v c'

y
= en Xf'y + ;/ </% + v Jr,, = 0.

Wanneer evenwel voldaan is aan

a*
9

b\j c\jM= 0,

dan is Y een singulier punt en draagt oo 1

q
4

.

Daar
j 9

= O en
a c

f I'

= twee oppervlakken van den

vierden uraad bepalen, die de kromme a = 0, f= Ogemeen hebben,

M Hieruit volgt opnieuw, dal de vertakkingskromme een i-° is; immers het

bedoelde oppervlak heeft met ? de coincidentiekromme tweemaal gemeen.

'1 In verband hiermee moet opgemerkt worden, dat in § S van mijn boven

genoemde mededeeling een vergissing is ingeslopen. Het daar genoemde oppervlak

\ v heeft 3' en |3'4 tot zesvoudige krommen, zcodat er slechts 72 krommen p
4 aan

twee vlakken raken.
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welke niet op
/, c = ü ligt, is de meetkundige plaats der singu-
9 f'

liere punten een ruimtekromme <>'". welke door de 16 basispunten der

beide netten gaat.

Blijkbaar is
13 de partieele doorsnede der biquadratische opper-

vlakken, bepaald door

o J r

.'/ // ° y 0,

f3 ?V h
*V

Immers deze hebben de dooi

« i* V

«' /•}' y' = en A

" // '' // " t/

a' ? 1

,/
3

h'
1

t'~
'I tf ^

ff

f'y ."'// A%

= 0.

« (S r

«'
P' i

./'-„ £% /*>

bepaalde kromme der congruentie Ten de door .!/ = <> aangewe-

zen kromme oia gemeen.

Uil L = O en .1/ = volgt A' = of a = è = c = 0; uit

A' = en .!ƒ=<> volgt £ = of f=g = h = 0. Dus hebben

L = en o 1

-, behalve de 8 basispunten van het eerste net, lb*

punten gemeen, die levens op A' = liggen. Bijgevolg snijdt elke

kromme q* van r de singuliere kromme tf
15

in zestien punten.

11. Op de rechte U V, waarvoor xic— w& + Q v/c is, bepalen de

netten 2 X a2
x = O, 2 Xf

2
X= de puntenparen

•i 3

^ / (a
3

,, + 2rya
14au + pV r ) = 0, ^ X

(
ƒ»„ + 2o/„y i, + o 2

/
2
,.) = U.

3 3

Deze twee vergelijkingen zullen hetzelfde paar bepalen, als vol-

daan wordt aan de betrekkingen

2: X a\ =zo2 A ƒ»„, v k aua = a 2 k/u f„, 2ka\=o2 k/\.
3 33 33 3

Hieruit ),, (i, r eliinineerende, vindt men de betrekking

cc u— o/\
t

b\
t
— ö<f u c\, — a/r u

"u<-'r — O/a/r M« — <^9u9p CUC — O h uh„ =0,

«/-,, — 'J f,, b" v — O g-„ c% — öh* e

waaruit blijkt, dat U V bisecante is van drie krommen q
4

; de

congruentie is dus van de derde klasse.

12. Door een singulier punt 5 gaan cc' krommen q\ Zij liggen

op een oppervlak —
' dat voortgebracht wordt door twee projectieve
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bundels van quadratische oppervlakken, dus in S een dubbelpunt

heeft.

Het oppervlak .1 gevormd door de q*, welke / snijden, heeft o'"

lot viervoudige kromme ; immers / heeft vier punten gemeen niet

2 4
. De graad x van . i kan dus (§ 3) gevonden worden uit

,r = 4r + 192, d. w. z. .* = 16.

7V(V rechten worden dus duur zestien o' gesneden.

De o\ welke / snijden, ontmoeten hel door / gelegd vlak </ nog

op een kromme A
15

; tot de snijpunten van / en A
15 behooren de

steunpunten der drie </, welke / tot bisecante hebben ;
in elk der

overige 9 wordt q. door een p
4 geraakt.

Elk vlak is dus raakvlak voor negen krommen v'.

De quadrupelinvolutie, welke de krommen o 4 op <i bepalen, heeft

dus een eoincidentiekromme van den 9en graad, </''. Deze is tevens

de meetkundige plaats der dubbelpunten van het net der krommen

van den vierden graad, dat bepaald wordt door het net

a d y

a-r' br
*

ƒ« 9x
% V

Daar dit net 12 basispunten bezit (snijpunten van q. met o") heeft

(p* /waalt' dubbelpunten.

Wiskunde. - - De Heer Jan de Vkïes biedt een mededeeling aan

van Dr. G. de Vries, getiteld : „Calculus rationum" . (Tweede

mededeeling).

(Mede aangeboden door den Heer H. A. Loeentz).

§ 16. Wordt in den navolgenden merkwaardiger! wortel

:

-^ -=II [r-P(u), *->(*)]

v= u gesteld, dan neemt het linker lid den schijnbaar onbepaalden

vorm 1°° aan; het rechter lid wordt '<- ] {u)". Het teeken R invoerende

voor de verhouding van twee oneindig dicht bij elkaar gelegen

waarden eener variabele, kan men dan schrijven :

Ry
|
Rx = "—

'(#)» als y = "(x)

Dit is een onderlinge wortel van twee oneindig dicht bij de eenheid

gelegen verhoudingen. Ligt het nu reeds voor de hand om in over-

eenstemming met het voorafgaande een rationale radix als maat

voor het verhoudingsveld in te voeren, dan wordt de beteekenis

76
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van een ouderlingen wortel van exponentiale grootheden nog versterkt

door het feit, dat van de navolgende vormen:

lim — ; lint ir li'
;

00 l)
l 00

de eerste geen, de 1 tweede we] zin heeft.

Wordt bij de vergelijking van twee variabelen eene derde als

onafhankelijke ingevoerd en dus gesteld:

x = ef(') ; y = eK--);

dan wordt hieruit afgeleid :

= lim\ 11+ 1 ; eF ® = lim1 f 1 + —

l ï ij een combinatie hiervan verdwijnt A_-, als een der onderlinge

wortels wordt opgemaakt.

e*"< = lim I 1 + — 1 -f-
- - I z= Lim I

'' J >l

Voor de rationale radix het teeken \R invoerende:

ju dJl
1 Ry = Ry

\

Rx = edLx .

/onder verwarring te veroorzaken kan bij twee variabelen de

wortelexponen! weggelaten, en bij eene herhaling der bewerking

i

; R, h' . . . geschreven worden.

Voor de in § (*> gedefinieerde rationaal is genoemde grootheid evenals

lui differentiaalquotient der logarithmen constant.

§ 17. Algemeene regels voor het rationeeren zijn gemakkelijk vast

te stellen ;
zoo is

:

I Ruv= 1 'Ru . 1
' l.'r;

I 'Ru,* = (r,\ 'Ru).(u,l/Rv) ; VRu\v — \(v,\'Ru)
; {u,V'Rc)\ j

=(u);

I
/,' (u f e) =rl/(l/fi «)« . {yR v)»

;

Vervolgens komen de navolgende rationale radices veel voor.

\/R »(,v) = "—!(,(:)»
;

I 'R Lx = e
|

x ;

p/R .« — (exf ;

l^Rsrx —zcr.x ; VRcrx z=(srx)~ l

VRtrx -r.'(trx)

VRarctrx = e
\
e . "(.«)

Waarbij de beteekenis van tr, in § 8 genoemd, in herinnering

wordt gebracht : are tv stelt de omkeering hiervan voor,
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Als bijzonderheid zij vermeldt, dal de exponeutiale functie bij deze

bewerking onveranderd blijft.

l/Rax = o'.

§ 18. Als uilgangspunf voor de product-reeksontwikkeling word!

gekozen :

e* = e IIV p(.x),

ï

welke formule terstond volgt uit:

oo IPx
x = e Lx =1+5—

.

i />/

Op algemeene wijze kan ook het analogon van Maclaprin's reeks

afgeleid worden :

*, P' P
y = v, //(l ?(», l Ryi); (/)

ï

waarin de index I <>|> de waarden voor de functie en afgeleiden

voor i wijst. Wordt de verhouding, waarin de onafhankelijk-ver-

anderlijke aangroeit, /,, de bijhehoorende verhoudingsaangroei dei-

afhankelijke /// genoemd, dan is de reeks, die met Tayi.oh's reeks

correspondeert

:

„r,=/|.fl '

J.)=/Wn[l/%) 1 l//i ƒ0)] • . . . (II)
1

Ze kan bij meetkundige beschouwingen voor het onderzoek naar

bijzondere punten dienst doen .

Terwijl nu xx niet in eene som-reeks is te ontwikkelen, is het wel

mogelijk eene product-reeks te vinden:

w p!
ie* = x 771 '/>+ ! (,,).

1

\

Voor de navolgende ontwikkeling bestaat de beperking: — <^x<^e.
e

« P P~ ]

L{ex) = II l /-{.,)-!)

ï

§ 15). Voor een maximum of minimum geldt:

1 Ry — 1.

Uit reeks II (§ 1<S
,

volgt, dat in de onmiddellijke nabijheid van

het punt de verandering van y afhangt van den factor:

i -'('•,). i- Ry

welks eerste efficiënt steeds grooter dan één is, zoodat de tweede

efficiënt beslist of in het punt een max. of' min. is.
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Voor de tweede rationale radix wordt afgeleid:

I- 'By = 1>W' . \/Jly : -(y/Rii).

Hieruit volgt als buigpuntsvoorwaarde

:

l' % =: \/Ry :

2
(l/A'//)

Een rationaal buigpunt is gekenmerkt door:

l- Ry — 1.

lu zulk een punt heeft de kromme met de rakende rationaal 3

punten gemeen. Dat nu de twee krommen elkaar oseuleeren, volgt

gemakkelijk uit de vergelijking der rationaal (§ 7).

ii
* y

(/'=•/(/.— 1) ; e' =VRy ; dusil/e*^ = 5
(i </ty): l '&*

.e-

zoodat aan de voorafgaande voorwaarde is voldaan.

De raakrationaal in (.r,,y,) is gegeven door:

?/ A'

- = - > '%.

Bij aanwezigheid van asymptoten (rationalen) .naderen de volgende

uitdrukkingen voor ,i\ of y x
oneindig of nul tot eene bepaalde waarde.

A = 1 /('/, en m = //j : .c,. vyRn v

Onder rationalen subtangens eener kromme is te verstaan de ver-

houding van de abscis tot de abscis van het snijpunt van de raak-

rationaal mei de as OX
x ; zij is gegeven door:

ii l Ry.

l>e omhullende eener reeks krommen wordt op eenzelfde wijze

gevonden als in de differentiaalrekening.

§ 20. Er bestaat eene integreerende bewerking, welke de door

rationatie verkregen functies weer lot de oorspronkelijke terugbrengt.

Ze is te beschouwen als het limietproduct van onderlinge machten,

waarvan één der efficiënten oneindig dicht bij de eenheid ligt.' Ze

zal genoemd worden de multiplicaaI(-potent\e) ; haar vorm is

:

/ / A,A\
1T

(LydLx

Urn 11 {ij. 1 +. — )= PydLr= e J

Bij een onbepaalde mulliplicaal moet nog een onstante factor

gevoegd worden
; b. v.

P{èx)-lLx= L(c, as)

PftXdLx —
e

i\c>'A') rfi'= c . sra>.
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Bij bepaalde multiplicalen vervalt de constante; de volgende regels

zijn in aanmerking (e nemen.

3 2 3

PydLx— PydLx
_
pydLx

1

'

1 2
'

(i)

'i .yp 'v
i i/\

§ 21. Een rationaal is door 2 punten bepaald: de richtings-

exponent ). = tij f VOlgl Ilit :

."i

Is nu {i\i/ '\ een punt van waaruit de rationale distantie o) word I

gemeten, dan geldt:

'y'cos f x snif
y

•-•/>'

1/ - — V - = q, naasi

:

!'.,

= 3

(9)-

Voor de verhouding van twee zulke distanties op de lijn is:

1/ — = 1/ — = — = OR .

Deze kan ook door een bepaalde multiplicaal voorgesteld worden,

waarvan de onbepaalde vorm is:

j
i

,1I..>
"-+ ',tL'ir

Voor de rationaal wordt tl i t

:

1 +
A.i

1 +
-//

2 ' i+ÜaLr o,

i (>,

Het ligt nu voor de hand aan «S den naam van rationale booglengU

Ie geven. Ze stelt dus bij eene willekeurige kromme hei limiet-

product voor van de rationale distanties van punt lot punt genomen

;

waarbij dus \ R gedurig verandert in den volgenden vorm
2 2

S= P[/\e.\\/Ry))*L*.
1 1 2

Voor eene rechte lijn, evenwijdig aan de A'-as, heeft deze de een-

voudigste gedaante, n.1.

De in § 20 genoemde multiplicaal wordt dan, als y= //„ constant :
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Deze stelt voor den fationalen inhoud van den rechthoek, door

genoemde coördinaten bepaald. Voor hel rationale trapezium, begrensd

door ;/ l
, //., en een rationaal is:

Py<"*=—,1 .",,</, = —,y„
i «, .r,

als '/, de middenevenredige is. .Men kan die rnultiplicaal ook als

cenc macht van eene inhoudsverhouding opvatten, als men schrijft :

K'>\!'„
'

Ook voor eene willekeurige kromme zal die rnultiplicaal genoemd

worden de rationale inhoud; deze is door de begrenzende coördinaten

volkomen bepaald.

§ 22. Uil hel begrip „rationale inhoud" wordt dat van „rationale 1

hoek" in §8 reeds genoemd) afgeleid. In lig. 8 bepaalt de rationaal

Ml', met .1/. 1 en den logarithmischen cirkel een sector, waarvan de

rationale inhoud zal berekend worden. De rnultiplicaal over hel deel

ABDM uitgestrekt, is gegeven door:

2 \«)

II.,

= \y (,v, y) .
- (r), e

als namelijk gesteld wordt

Lx
i/r.' ras

Blijkens het voorafgaande is de eerste factor de rationale inhoud

van L.MBD. Met het oog op de betrekking:
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PQ_PQSQ
EQ~ SQ

X EQ'

zal de 2de factor den rationalen inhoud van AMBP aanduiden.

Over liet quadrant AMC uitgestrekt, wordt de multiplicaal

:

TT

8T,l/'(,) = '(l/r)«;

zoodat voor sector /M/Y ' geldt :

ƒ..<

me e. i>

V/ 3
(,|

y'''=l !
(r),w ;

u is de reeds meer genoemde „rationale hoek". Hiervoor geldt:

u = er ; tr U = e'9^u = y \
,r ;

vervolgens is nog te letten op

:

u = are tr (;/ |
,t) =r are er (x

|
r) = are sr (// |

r).

Is de straal van den logarithmisehen cirkel e, dan geldt :

P(BMC) = l u.

Gemakkelijk is in (e zien dat de multiplicaal over MBF is;

P{BMF) = P(BMC) P(FMC) = XS- = l-"u\,2

".

De rationalen hoek, begrepen tusschen twee rationale stralen door

.1/ is de tweede macht van den rationalen inhoud der figuur, inge-

sloten door die stralen en den logarithmisehen cirkel met straal e

en middelpunt .1/.

Voor den rationalen inhoud van een logarithmisehen cirkel geldt

:

* r)«

Voor rationale booglengte en omtrek wordt gevonden :

/, ii en r 3n

Door twee middelpuntsrationalen worden uit concentrische loga-

rithmische cirkels sectoren gesneden, wier rationale inhouden met

de tweede gradaties der stralen eene logarithmische evenredigheid

vormen. Zulke figuren zijn in rationalen zin gelijhoonnig.

§ 23- Naast de rationale cirkelfuncties zijn de rationale hyper-

bolische functies van belang. Evenals in de verschil-meetkunde

komen ze op de eenvoudigste wijze voor den dag door de inhouds-

beschouwing der logaritmische gelijkzijdige hyperbool met vergelijking:

(•):*<jO = »(a).



( H90
)

Naast de gangbare schrijfwijze der gewone functies, kan men in-

voeren :

Y - V,

r/i Lu » +
I

sli Lu zz= 1
|

Is a weer de parameter, dan is de inhoud van een sector gegeven

door

:

ƒ — aJ L l/w of u = e^

In verban j hiermede geldt dan als definitie voor de „rationale

hyperbolische functies"

:

i i

u-\ .. . .» —
sh Lu = (|/V) " enz.c/ir it = &Ï&U — (y,,} u • ghr u

Door de substitutie:

x = a, r/ir u ; y = a, sAr u

wordt de rationale inhoud van 77'. 1 (tig. 9) bepaald.

/ L.rwN
Py<ILx= y, r , y: |/*(a),—

-

V ^
Nu stelt de teller van het 2 lk' lid weer den rationalen inhoud van

PMA voor, zoodat de noemer die grootheid is voor PMT. Het

argument der functie is dus bepaald door den rationalen inhoud van

sector MPTQ. Eenvoudiger worden de betrekkingen voor a = e,

dan is

:

f 1 x
I' y"Lx= [/x, y : L xy ; u = L x>/ ; — = L—
c

'

" .'/

waaruit weer de volgende betrekkingen ontstaan:

chr u X *'"' u = pU
ï dtr " '• s'"' u=^e
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Reeksontwikkeling levert

00 2p[ oo (2/d-I)!

chr u — e II\/ty{u) ; shr u = JI~ ~l/2P-'(")

1 i

§ 24. Wordt de multiplicaal voor de logarithmisehe gelijkzijdige

hyperbool in asymptoten-vergelijking berekend, dan verschijnen deze

functies ook weer.

*,«=»(o) ;
j'

!f
ir-r =-^, 5

(«)

a = e voert tot een nieuwen vorm voor den Iogarithmus;

Lx= P !i'"*= P(e
|

,c)'//j .

e e

Wordt deze (afgekort door Px) als argument ingevoerd, dan is :

chr Px = l/'.i'// ; s/w Px =: 1/ —

waaruit gemakkelijk de eigenschappen volgen
; zooals b.v.

:

chr Px
* — '(chr Px) .'(shr Px).

Genoemde kromme maakt deel uit van de elementaire krommen

in liet wortelveld. De algemeene vergelijking dezer „gradatie-krom-

men" is :

y = m , '(.r)

In de onderstelling k ]> 1 vind! men:

a 1+1 .'/ 1+1

1
'

1

zoodat men, de multiplicalen kortweg P, en P
y
noemende, heeft

P \ P — <>'

De gradatie-krommen verdeden het wortelveld zoodanig, dat de

onderlinge wortel der rationale inhouden langs de kromme genieten

eene constante waarde heeft.

§ 25. Eene vergelijking', waarin, behalve de variabelen, nog rationale

radices of de rationalen der functies voorkomen, heet rationaal-

vergelijking. In sommige gevallen kunnen ook vergelijkingen opgelost

worden waarin behalve de genoemde grootheden nog differentiaal-

quotiënten voorkomen.

I. Gevraagd de kromme, voor welke de rationale subtangens constant

is. De vergelijking is

:

y |

\/Rij = a.

Achtereenvolgens wordt geschreven :
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>'.<
I

a — r
>j

I
y

P(fa)<lL*= P(e\y)dL >i

.r.(, a) = L{o,y)

Deze steil de logarithmische krómrae van willekeuriger) graad voor.

II. De kromme t3 vinden, voor welke de rationale radix evenredig

is met hel differentiaalquotient. Uit de voorwaarde:

dy

volui als antwoord

1 Ry=p
dx

e,

'/' ('II '/ = X.

Hel laatste antwoord is de singuliere oplossing.

Van belang zijn ook de totale rationaalvergelijkingen en die, welke

door eene integreeretïde macht hiertoe kunnen gebracht worden.

Verder de rationatie onder het multiplicaalteeken, waarvoor de

formule gemakkelijk is samen te -lellen.

j 26. Sommige >\w genoemde formules zijn voor uitbreiding vatbaar;

zoo b.v. de 3de formule van § JT.

n

I
(Up)

II

11P
i 8 2(«f)=|/ //[i R(u

p)

(aai de som in een integraal over, dan wordt deze formule:

I
/,' \ydx = exS e-

Lil het voorafgaande is wel op te maken, dat in alle opzichten

hét verschilvéld met de daarbij behoorende functies de logarithmus

voorstelt van liet verhoudingsveld met de daarbij behoorende rationale

functies. Ook wal hoeken en inhouden betreft is dit consequent door

te voeren. Door een eënvoudigen „transformator" komt men van

het eene veld in het andere, zoo wordt door de substitutie van:

.? := e*\ y = e^ en a = e^

in de vergelijking der logarithmische hyperbool:

x,y = "-(a) ; XY = A\

die van de gewone hyperbool verkregen.

Ook halfslachtige velden kunnen beschouwd worden; l>.v. het

„seini-rationale veld", waarin de abscis met verschillen opklimt,
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terwijl de ordinaat verhoudingsgewijze verandert. Zoo heeft, de be-

schouwing van de semimultiplicaaL:

"
, f ii

P*«fc =
o \e

mij gebracht tot de betrekking:

/'

lim ( p : l/p /) = «

;

co

een en ander in verband niet de „geometriseh-arithmetische reeks".

§ 27. De rationaal in iig. 8 door oen punt M'(a,b) gebracht,

aequidistanl niet MB, waarvoor geschreven wordt M'B'l
[

MB,
heeft tot vergelijking:

-f= -- of -f !- = -'

Wordt nu een logarithraische cirkel geteekend, die M' tot middel-

punt, r tot straal heeft, dan blijkt de rationale inhoud van den

sector, door M'B' en M'X' ( \MXX
) uitgesneden, te zijn:

f '/ x
1 "(;•) , are ir —

de rationale hoek is derhalve :

are tr e' .

Deze is even groot als die tusschen MB en .l/C, daar de verge-

lijking van MP> is

:

?/ I X =: e'

.

Evenzoo kan ingezien worden, dat :

/ B',M',F' = Z.B, .1/. F

als namelijk M'F' MF en de afscheiding door komma's den ratio-

nalen hoek aanduidt. In ééne formule schrijft men

u'
t

: n\ = «, : uy

(Deze hoeken moeten niet met die der rauklijnen verward worden).

Drie rationalen bepalen een rationalen driehoek; de zijden hiervan

zijn de rationale distanties der snijpunten. Deze zullen voorgesteld

worden als volgt

:

Q, — I\ ,P,= l (-1
)

• ( — ). enz.

!'i

Bij verwisseling der letters wordt de waarde omgekeerd.

Zoo geldt dus :

P, . P
:

-.= (P, ,
P,)-i

benevens

:
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P,P — 1.

Worden de hoeken door u,, m, en M, aangeduid en door de

hoekpunten aequidistante rationalen getrokken, b.v. J\
,
Q\\\l\ ,I\ ,

dan is

:

Z_ Ps ,
P, , (2 = u, ; Z , P, , P, = «,-

Daar deze door w, tot een rationalen gestrekten hoek worden

aangevuld, is:

u, n„ u, = e".

\ ^^
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Liggen 3 punten op ééne rationaal, dan wordt de waarde hiervan

een, zooals gemakkelijk te zien is.

Voor den rationalen inhoud /', van het rationale parallelogram

(fig. 10) geldt

12 42 24 3 1 12 42
1\ = P. P : P. P= P. P. P. P=(P. P) : (P : P)

31 34 12 43 34 31
waarin kortweg voor de multiplicalen één letter is genomen, b.v.

i

P voor Inh. (P
s , Plt x x , xs). Uit de aequidistantie der zijden volgt terstond:

3

x, ,r, = xt
x, ; y l

-.yt = y t :yt i

zoodat twee overstaande rationale zijden gelijk zijn :

Het analogon van de stelling van Pythagoras is het eenvoudigst

uit de vergelijking van den logarithmischen cirkel af te leiden. Voor

een willekeurig geplaatsten rationalen rechthoekigen driehoek heeft

men slechts aswenteling toe te passen (zie § 15). Zoo vindt, men
ook gemakkelijk den rationalen inhoud van een driehoek, zijnde de

wortel uit de onderlinge macht van eene rationale zijde en de

rationale hoogtelijn uit het derde hoekpunt hierop neergelaten. Korter

dan de hier aangewezen wegen voeren de beschouwingen der ratio-

nale vector-analyse tot de gewenschte resultaten.

Een enkel woord moet nog over poolcoördinaten gezegd worden.

De vergelijking van de rationaal wordt :

ii

q, er — — Q a
,

als o de rationale afstand van M(l,l) tot het punt der lijn en u de

bijbehoorende rationale hoek is, terwijl rt
a
en u op de loodrationaal

uit .1/ bel rekking hebben.

Voor den rationalen inhoud van een logarithmischen cirkelsector

vindt men :

«o M
o

De rationaal, d. w. z. de multiplicaal over een oneindig smallen

sector van een logaritmischen cirkel is derhalve

:

1/2 ((,)<*£«.

Toegepast op den in § 28 bedoelden driehoek M, P,, P
2

levert

multiplicaal-integratie, als Plt P„, Ps een rechte is :
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§ 29. Fig. 11 kan een goed denkbeeld geven van twee gelijke

scheeve verhoudingen. Zijn P
1
en P, punten van een rationaal, dan

vindt men twee punten met gelijke rationale distantie op eene

aequidistante rationaal door achtereenvolgens de abscissen en ordinaten

of omgekeerd evenredig te verschuiven. Hier is dus:

"> = «s ,"i -y* .",•
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a+byp

V Q'

Door worteïtrekking zijn de logarithmen der rationale gewichten

{k, h en a -f- b) zoo te wijzigen, dal a-\-b= l. In figuur 11 vormen

de punten P de hoekpunten van een cationaal parallelogram waarvan

I\ , voldoende aan :

P 3 = P
x X 1\ = P

3 X P,

het middelpunt is; dit punt is het meetkundige midden der diagonalen.

Wordt nu de puntverhouding de „vrije rationale veetor" genoemd,

dan moet de rationale distantie:

p p p LlJ
i

J i' J
i — x

i

als „gebonden rationale vector" beschouwd worden (§ 27).

In het verschilveld heeft eene puntverhouding geene beteekenis;

hel product van punten slechts als de exponenten ontbreken. Het

zal dus goed zijn het rationale product van een maalteeken te voorzien.

Bij opklimming tot liet wortel veld zal de onderlinge wortel van 2

punten, die voor het verhoudingsveld geen beteekenis heeft, weer

een vrijen veetor voorstellen. Het product van 2 vrije vectoren is

weer een vrije vector; deze is dan als resultante van de 2 te

beschouwen. Men ziet dit in door een der vectoren te verschuiven,

totdat een uiteinde samenvalt met een der uiteinden van den anderen

vector.

§ 31. Gemakkelijk zijn ook de volgende stellingen in te zien.

II. Het product van punt en vrijen vector is een punt.

III. De onderlinge macht van een punt met een vrijen vector is

een gebonden vector.

P
P — — P P • P P — P P

*
ï

Dat voor 3 punten van een rationaal gelijktijdig geldt:

^ = ~ en P
3
,P

t
=P

1
,P

i

is in te zien door de leden der eerste vergelijking met P
s

in onder-

linge macht te brengen; men vindt dan:

p p — ï • /' p — p p

IV. De onderlinge macht van 2 vrije vectoren heet „bivector".

Deze staat in verband met den rationalen inhoud van den ratio-

nalen driehoek, ingesloten door de vectoren, in een punt lot samen-

vallen gebracht en den vector, die de uiteinden verbindt.

\. Ken bivector wordt voorgesteld door het product van 3 gebonden

77

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XX. A». 1911/12.
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vectoren. Gelijktijdig is weer voor een rationalen driehoek

A = (P,
,
P

3) x (P
a ,
P

3 ) X (-P, , P, ) en § X § X § = 1 •

VI. Een biveetor is gelijk aan het product van twee gelijke,

aequidistante gebonden vectoren met reciproke waarden, (lig. 10).

^=(^^) :

(^
i, =

(A
,p

")
x(i," i>')=(i>"p-)x(i>" p<,_'-

VII. De onderlinge macht van punt en biveetor is een gebonden

driehoek
;
tevens de onderlinge macht van een vrijen met een gebonden

vector.

P. P,\ ._ _. P,

VIII. Het product van een gebonden vector niet een biveetor is

weer een gebonden vector.

'P, P.
(P,P,)X^^J = P.P

4

IX. Het product van twee gebonden vectoren met hetzelfde aan-

grijpingspunt is weer een gebonden vector.

X. Elk punt in hel verhoudingsveld is te vervangen door het

product van 3 punten, ieder voorzien van een exponent, die den

logarithmus van liet gewicht voorstelt. Dit is op verschillende wijzen

in te zien.

P= Efi x E
t
°* X P

a

" 8
; «i + «, + o, = i-

Men zou ook nog e" door g kunnen vervangen en vindt dan:

g1
= (P

1
,E

a
,E

t) |

{Elt E„EJenz.
De gewichten (die het karakter van getallen hebben; zijn logarithmisch

evenredig met de rationale inhouden der overstaande driehoeken. Is

P zwaartepunt van den fundamentalen driehoek, dan zijn de ge-

wichten onderling gelijk aan Ve.

§ 32. Verder verdient nog vermelding het onderscheid, dat te

maken is tusschen de uitwendige en inwendige macht van twee

rationale vectoren ; van welke de laatste stseds een scalar is. Het

ligt voor de verdere beschouwingen voor de hand s tot grondvector

te kiezen
; bij vloeiende verandering vormen de uiteinden den loga-

rithmischen cirkel. Worden dan nog de onderling loodrechte vectoren

'., en i -,, ingevoerd dan kan voor een vrijen vector geschreven worden :

P.f 1'

j
, = Q = (Pu <V) X G>„ e

3),

correspondeerende met den voorheen genoemden vorm

:
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Voor de uitwendige macht, die immers een bivector is, geldt:

2
(ex) = °(e,i) = 1 ; (e*, e

y)
= (e

y , ex)~ • (= e)

of omgekeerd, naar gelang van de keuze van den positieven vven-

telingszin, hetgeen door de bepaling van den multiplicaal blijkt:

(,-., ., ê
y)
= P edL-r — W.= e ; (7y,

,~) = P ,'dLi, = [y]]
— _

1 e «

Bij invoering der rationale hoeken komt men voor de uitwendige

en de inwendige macht respectievelijk tot de volgende vormen:

(Pu P,) = ?i' Ps> sr ~ i LPu P»J = Pu Pd «•—•

a, «,

Hiervan zijn belangrijke toepassingen te maken.

§ 33. In het platte vlak staat de rekenwijze met complexe mach-

ten niet achter bij die met vectoren. Ter bepaling van de ligging-

van een punt in het verhoudingsveld kan gebruikt worden:

— —/

1

xy' = p(-0 *=(/,*[--)= (i, e«V-\

waaruit volgt:

x = (J, er u ; y = y, sr u.

De vermenigvuldiging van twee gerichte inhouden (of vectoren),

in § 8 genoemd, leidt tot de rationale cosinusformule:

P. = /l "(Pi) • U'i) -(Pu P,. er— 1

'2/ _)

de onderlinge macht tot hel analogon van dk Moivre's formule:

_ TT

Pu P> =>i»Pi» eC»^).^-'.

Hieruit valt weer af te leiden:

"(<;r ?< . sr' m) = «(«") . sr' («."),

benevens

:

ir n
»(««,»/—

t) = eu
n
,l/—\

f

welke weer kunnen dienen voor de afleiding van rationaal-goniome-

trische betrekkinnen en voor de ontwikkeling in product-reeksen 1
).

!) In mijn eerste mededeeling zijn de volgende verbeteringen aan Ie brengen:

op bl. 1059 regel 14 v. o staat e' lees e'

, ,
1063 „ 3 v. b. , -9 , —3

, , 1065 „ 2 v. o. , 7, „ r,

, , 1068 „ 13 v. o. „ L'r „ U-r

- . 1069 , 3 v. o. .. P Q iQiQsQt lees PnQ x Q ,Q3Q t

, , 1072 „ 12 v. b. , -(// a) lees fy b).
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Sterrenkunde. De Heer E. F. van dk Sande Bakhdïzen biedt eene

mededeeling aan van den Heer .). E. dk Vos van Steenwijk:

„Voorloopige mededeeling omtrent berekeningen over termen in

</r maanslengte run nagenoeg maandelijksche periode volgens

de meridiaan-wam nrmingen te Greenwich".

(Meile aangeboden door den Heer H. G. van de Sande Bakhuvzen).

In 1903 meende E. F. van de Sande Bakhuyzen1 te moeten

besluiten, dat omtrent de Jupiters-evectie in de maanslengte nog

geen volkomen overeenstemming tussehen theorie en waarneming

verkregen was, terwijl hij een anderen storingsterm van dezelfde

soort, welke door Venus en de Aarde veroorzaakt wordt, voorloopig

niet in de waarnemingen had kunnen terugvinden ').

Wel verbeterde de overeenstemming omtrent de Jupiters-evectie

door de invoering der verbeterde waarden volgens Hii.l voor de

storingen, welke van de aardafplalting afhangen en weid nog later

door de nieuwe theoretische berekeningen van Newcomb, Hill en

Brown hare amplitude in zeer voldoende overeenstemming met de

waarnemingsuitkomsten gevonden 5
), doch in de phase en daarmede

samenhangend in de periodelengte bleef nog een vrij aanmerkelijk

verschil bestaan.

Nu onlangs sloeg Prof. Van di<: Sande Bakhuyzen mij voor, aan

de hand der latere waarnemingen Ie (ireenwich nieuwe berekeningen

uil li' voeren, om dit vraagstuk zoo mogelijk tot meerdere klaarheid

te brengen en ik nam dezen voorslag gaarne aan.

Terwijl E. F. v. d. S. Bakhuyzen de jaren 1895—1902 bewerkt

had, was hel nu in de eerste plaats noodig de jaren na 1902 ter

hand Ie nemen en was hel verder wenschelijk de nieuwe bewerking

ook tot eenige jaren vóór 1895 uit Ie strekken, om tenminste over

de uitkomsten eener ononderbroken achttien-jarige periode te kunnen

beschikken. Met dit werk is nu pas een aanvang gemaakt, en wanneer

ik mij niettemin veroorloof, nu reeds enkele voorloopige uitkomsten

daarvan mede te deelen, zoo is de reden daarvan in de wensehe-

lijkheid gelegen om vóór de aanslaande zonsverduistering de daarvoor

berekende maans-plaatsen zoo goed mogelijk Ie verbeteren.

In het volgende wil ik daarom de uitkomsten mededeelen uit eene

voorloopige bewerking der 3 laatste jaren van de Greenwich-waar-

nemingen, welke ik ter mijner beschikking had : 1907 tot 1909. Ik

i Versl. Akad. Amsterdam 12, 1903 p. 181 etc. en 381 etc.

2
I Newcomb vond 1'M5, Brown 1".14, terwijl E. F. v. d. S. Bakhuyzen uit de

waarnemingen 1".28 afgeleid had.
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leidde daaruit de coëfficiënten af van de termen niet sing en cosg,

welke nog aan de maans-lengten volgens Hansen moeten aangebracht

worden en vergeleek deze met de sommen der correcties wegens ver-

beterde waarden van excentriciteit en perigaeum-lengte naar de be-

rekening van Bakhüyzen en die wegens de planetenstoringen naar

de berekening van Brown.

Bij mijne bewerking der waarnemingen volgde ik in het algemeen

de methode door Newcomb in zijne investigation aangegeven, even als

ook Bakhüyzen gedaan had, d. i. ik gebruikte onmiddellijk de af-

wijkingen in A. R. Ik moest er mij echter voor het oogenblik mede

vergenoegen in sommige opzichten minder streng te werk Ie gaan.

De verbeteringen tier coëfficiënten van de groote storingen nam ik

volgens Newcomb aan, en als coëfficienl van de parallaktische onge-

lijkheid gebruikte ik die welke volgens de berekening van Hansen

met de zonsparallaxe 8".80 zou overeenkomen, hoewel dit naar de

scherpere berekening van Brown niet meer het geval is. Ik deed dit,

omdat ik nu van bestaande hulptafels kon gebruik maken, terwijl,

daar de perioden dezer termen onmeetbaar zijn met die van g, de

invloed der begane onnauwkeurigheden op mijne uitkomsten slechts

gering kan zijn.

Een onderzoek omtrent de personeele fouten afhankelijk van den

maansouderdom bood, waar mij slechts de waarnemingen van 3

jaren ten dienste stonden, te weinig kansen aan op goed gevolg, en

ik heb dus slechts aan iedere kategorie van waarnemingen, nadat

zij op de boven aangegeven wijze verbeterd waren, gemiddelde cor-

recties aangebracht om de jaarmiddentallen op nul te herleiden. Ik

gebruikte alle waarnemingen, die in den meridiaan verricht waren,

ook die welke met het altaziinuth waren verkregen, en had dus voor

ieder der beide instrumenten drie soorten van waarnemingen: die

van Rand I. van Rand II en van krater Mösting .1, in het geheel

dus zes. Van iedere soort vormde ik het jaarmiddental en trok dit

van alle waarden van Lu af. Ik had zeker beter gedaan de waar-

nemingen bij een maansouderdom kleiner dan 4d .5 en grooter dan

25dö (zie het vroegere onderzoek van E. E. Bakhüyzen) buiten

rekening te laten, doch op een totaal van 835 waarnemingen verkeeren

slechts 12 in dit geval.

De aldus verbeterde en herleide L't werden nu voor ieder jaar

in 18 afdeelingen gesplitst, welke naar de middelbare anomalie

gevormd waren: van g = 0° - - 20°, 20°— 40° enz. en de voor die

afdeelingen gevonden middentallen deel ik hieronder mede.



( 1202 )

ö



( 1203
)

beide wijzen verkregen uitkomsten blijkt, dat de invloed der ver-

waarloozing toch niet groot is. Ik verkreeg nl. voor h resp. + 1"-81

en +1".69 en voor &+2".17 en + 2".20.

Voor 1909 heb ik nu ook de uitkomsten zonder gewichten ver-

kregen aangenomen en ik beschouw dus als de uitkomsten van dit

eerste onderzoek :

h k

1907.5 + 2".49 + 0".62

1908.6 +1 .67 +1 .06

1909.5 +1.69 +2.20

Natuurlijk laten zich uit de uitkomsten van slechts 3 jaren geene

onmiddellijke besluiten trekken omtrent de enkele storingstermen, die

hier in aanmerking komen, en liet eenige wat ik doen kon was

mijne uitkomsten te vergelijken met de coëfficiënten van sin g en cos

g

volgens liet samenstel der storingstermen volgens Brown, daarbij

voegende de constante gedeelten der coëfficiënten, zooals E. F. van de

Sande Bakhüyzen die in 1903 afgeleid had. Ik heb deze vergelijking

van de empirische met de theoretische waarden van - — h en — k

ook uitgestrekt tot de door van dk Sande Bakhdyzen bewerkte jaren

1895 tot 1902 ').

Voor de constante gedeelten in - /* en - k nam ik aan

— hc=— 0".43 en - k = — 0".17; voor de afleiding der ver-

anderlijke gedeelten gebruikte ik de samenstelling der storingen

Brown—Hanskn, welke Battkkmann in Beob. Ergebn, BerKn. 13

p. 16—18 geeft. Vooreerst en voornamelijk komen hier in aanmerking

de planetenstoringen N°. 23—29. Daarentegen kunnen de termen

1— 7 geen merkbare bijdragen tol de // en k leveren; brengt men
deze nl. lot den vorm c sin (g + /), dan wordt de jaarlijksche ver-

andering van x voor N". 1 225°, voor N°. 5 330° en voor de overige

termen ^> 360°. Verder komt van de zonsstoringen in aanmerking

N". 39 met een vrij aanmerkelijken coëfficiënt en van die door de

aardafplatting N". 44.

Deze ü termen zijn nu voor hel midden van ieder jaar tot den

vorm c cos / sin g + c sin / cos g gebracht, zoodat :

(—/<),. = — li,, + ^ c cos / en (— /•),. = — /;. + 2^6' sin /.

De volgende tabel beval de waarnemingsuitkomsten ( -h) ic en

(— k),v en de verschillen (

—

h)w — (

—

li)r en (— / „. -(— k)r .

Wij zien dus, dat de verschillen tusschen waarneming en bereke-

ning gedeeltelijk nog van systematischen aard zijn. Toch laat zich

daaruit niet met eenige zekerheid eene empirische correctie voor de

J
) Verslag Akad. Amsterdam 12, 1903, p. 139.
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du ö"«
— = av -f b -—
dt dz*

dv d
:
r— = — ow + b T-

waarin

a = 2w sm 'f

.

n = rotatiesnelheid tier aarde 7.3 X 10—

5

.

(/ = geographische breedte.

f
( = viscositeitseoëfficient van water.

o = densiteit.

Beginnen wij de diepte der zee als oneindig groot te veronder-

stellen, dan gelden dus eerstens de conditievergelijkingen: U= v=
bij t= Q en bij z = oo. De aanname van een constanten wind,

welks richting wij volgens de Y-as aannemen, kan worden uitgedrukt

door de vergelijkingen

:

'd«\ k

dv\ k

-r =--(V~v
lt ),

als V voorstelt de grootte van den wind en k den uitwendigen wrijvings-

coët'ücient.

De oplossing der differentiaalvergelijkingen geschiedt op de een-

voudigste wijze, indien men invoert de nieuwevariabele u4-iv= to,

waardoor deze overgaan in

:

dw d*w_ = _,:„, + t __ (i)

De conditievergel. nemen, zoo men eveneens iV= W stelt, den

vorm aan : w = bij t= en bij z = oc

Stelt men w' = weiat
, dan gaan de vergelijkingen over in :

dw' dV*=»* ,2 >

w'= bij / = () en c = cc,

duA

dj ï=0
= -<"-"-"-'o)'

= C gesteld.

f'
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Voeri men thans in een functie '/, die met w' verbonden isdoor:

1 dw'

't = - "' + (3)
o oz

dan zal eerstens nok </ aan de different, verg. (2) moeten voldoen

en /.al tweedens

<y „ = — w\ — ( Wè<*—w\) = — We>"<;

(/ voldoet derhalve aan de diff. verg. — = &— en r/ is een functie

van /.

De oplossing hiervan is bekend uit de theorie der warmtegeleiding

en luidt

7 = _JL fu'r-^
+ia

('-^,!J (4)')

Hierin is II" volgens onze aanname constant ; was W, de grootte

van den wind, zelf een functie van t: \V(t), dan zou onder het

integraalteeken in plaats van II' belmoren te staan: \\

r

\t ——— j.

Van deze opmerking wordt later door ons gebruik gemaakt.

lil (3) VOlgt :

en hieruil ion slotte:

GD 00 •

«

w=— - Wle-*dX ie ' Wdp (5)

2 /

De vorm der oplossing (5) geeft aanleiding lot de volgende op-

merking : Men zou geneigd zijn, waar (5) geldt voor een oneindig

diepe zee, te veronderstellen dal de oplossing voor een zee van eindige

diepte h in denzelfden vorm zou kunnen worden gebracht, waarbij

de bovenste grens der integratie naar ;. in plaats van x nu // zou

worden: de differentiaalvergelijkingen en de overige conditieverge-

lijkingen blijven toch in dit geval geheel dezelfde. Deze conclusie

zou echter onjuist zijn, de gewijzigde integraal zou blijken niet meer

aan de differentiaalverg. te voldoen. De reden hiervan ligt in de

omstandigheid, dat weliswaar de functie </ van verg. (3) aan dezelfde

') Riemann— Webfr. Partielle Different-gleich. 11 pag. i06.
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different, vergel. moet voldoen als w', dit echter geenszins met zich

meebrengt, dat w' aan die differ.verg. zal voldoen, zoo dit met </)

liet geval is. Onderzoekt men dit punt nader, zoo blijkt dit dan ook

alleen het geval te zijn, wanneer de bovenste grens oneindig is.

Men kan de oplossing (5) door invoering der nieuwe variabele 5,

waarbij ft = - - gesteld wordt, in den vorm brengen

44S
OO ' 1(1-

ce' l" Ce 4i -

= W e-^dX X -— ^5
2\/bjt J J 5

a
/*

en stelt men hierin X = 265 (
—

-z. + o ]
— 2c65, dan volgt:

V265 J

"=" ,i/U^—"i-c''v\/'UJ-
'K

-dX<%(6)
5V»

o o

De oplossing voor w werd in den vorm (6) gebracht, ten einde

haar gemakkelijker te kunnen vergelijken met de oplossing, welke

dooi- Fredholm voor hetzelfde probleem werd gegeven 'j en die mij

om verschillende redenen theoretisch onjuist toescheen. De aanname

van een constanten wind volgens de J"-as toch wordt door Fredholm

/dw\ /d»\ T
neergelegd in de conditievergelijkingen — = 0, — = ,

1

\özJ z=o \OsJ—o fl

constant gesteld. Tol dezen vorm dov conditievergel. werd hij waar-

schijnlijk gevoerd, omdat Ekman reeds de oplossing van het stationaire

probleem (waarbij dus de eerste leden der diff. verg. gelijk nul zijn

gesteld) had gevonden en deze als uitdrukking van een constanten wind

diezelfde conditievergelijkingen had ingevoerd. Bij het stationaire

probleem nu zijn deze inderdaad juist. Men kan dan toch steeds het assen-

stelsel zoo kiezen, dat de A-as in die richting valt, volgens welke de

constante windsnelheid en de in dit geval constante oppervlaktestroö-

mingssnelheid gelijke componenten hebben. De i'-as valt dan volgens

de richting der relatieve beweging van wind ten opzichte van het opper-

vlak van het water. Zooals wij straks zullen aantoonen, is een dergelijke

assenkeus ook in dit geval niet aanbevelingswaardig, maar zij drukt

theoretisch juist het bestaan van een wind van constante lichtingen

grootte uit. Anders is liet. echter bij het niet-stationaire probleem. Hier

kan men ook op één bepaald tijdstip de assen wel zoodanig kiezen, dat

de componenten van wind en oppervlaktestroom volgens de X-as gelijk

>) Ekman. On the influence ol' the earth's loLition on ocean currents. Arcliiv för

Matematik, etc. pag. 16. 1905.



( 1208
)

fdu\
zijn en dus de conditievergel. j--)= geldig is, maar deze richting

zon met den tijd, daar thans de stroomingssnelheid variabel is, moeten

roteeren. De conditievergel. drukken dus alleen bij een assenstelsel,

dat variabel is, de conditie van een constanten wind uit, Maar de

differ. verg. gelden uitsluitend vooreen vast assenstelsel, de oplossing,

die Fredholm vindt kan dus theoretisch niel de juiste zijn. Trouwens

Fredholm vindt eene oplossing, waarbij de u en v aan de oppervlakte

natuurlijk functies van t zijn. Bedenkt men nu echter dat zijne

conditievergelijkingen niet anders zeggen dan dat de windcoinponent

volgens de sX-richting steeds gelijk is aan die der oppervlaktestroo-

ming, en dat die componenten volgens de }
r
-as een constant verschil

blijven behouden, dan volgt hieruit onmiddellijk, dat zijne conditie-

vergelijkingen feitelijk vooropstellen een wind, die eenzelfde tijdfunctie

is als de oppervlaktestrooming.

Vindt dus Fhedhot.m als oplossing

(' V »J -pr-* • • • • (?)

dan kan deze oplossing alleen juist zijn bij aanname van een wind

welks componenten moeten gegeven zijn door

t

°=ïlAPw*
T T. /!> ('cos a^ „

Vergelijkt men Fredholm's oplossing (7) met de hier gevondene (6),

k

zoo ziet men, bedenkend dat W=iV en c = - is, dat het l stc

ft

gedeelte van (6) overeenstemt met Freuholm's oplossing, het 2 dc

gedeelte de theoretisch noodige correctie zou aanwijzen.

Een voor de hand liggende conclusie nu is deze: Beschouwt men

eens in formule (6) W niet als constant, maar als een zekere functie

van / (waardoor deze formule dan zoo gewijzigd zou worden, als ik

bij (4) opmerkte) en neemt men nu als die bijzondere functie van t

eens aan de bovenstaande uitdrukkingen voor l
T
en V, die volgens

mij Fkedholm's conditievergel. impliciet bevatten, dan moet men de

FREDHOi-M'sche oplossing verkrijgen. Dit blijkt na enkele herleidingen

der voorkomende integraties dan ook het geval te zijn.
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Om een inzicht te verkrijgen in jJe al of niel praktische waarde

der correctie schrijven wij (6) aldus:

' iai qo . -'4_') -

;

'b re 4fc? '

"='"V*f--*-M
»'- ,n dg.

N ü

Voor den oppervlaktestroom volgt dan na invoering der variabele

O l' -

QD

Nu is 2./vr
''

I (

,— ''-(//.' een functie die bij .< = <) nul is, daarna snel

.e

toenemend is, bij x = 2 reeds de waarde 0.91 bezit en dan langzaam

tot x= cc tot de waarde 1 nadert. Bij « = 0.06 bedraagt hare

waarde echter nog slechts Vio • Wanneer dus nu t zoodanig is, dat

de c\ 65 behoorende bij deze grens niet meer dan 0.06 bedraagt,

dan kan men praktisch de correctie verwaarloozen. Nu zijn weliswaar

de gegevens voor een grootte-bepaling van c\/b uiterst schaarsch,

toch is het mogelijk omtrent de orde van grootte iets te zeggen.

Deze blijkt, zooals wij straks zullen aantoonen, van de orde 10
"

te zijn. De correctie zal dus praktisch te verwaarloozen zijn als

c\/ht •< 0.06 of /<4.10 4

d. i. ongeveer 11 uur. Hieruit volgt dus,

dat de formule van Fredholm, hoewel theoretisch onjuist, praktisch

zeer bruikbaar is om de ontwikkeling van den stroom na te gaan.

Steil men in formule (6) zonder correctielid II* niet constant, maar

een functie van /. dan is de oplossing zooals wij zagen

™ = \/-dW^ W;

gv>

ü

dg,

een formule, die ons dus in staat zou stellen, de ontwikkeling van

den stroom na te gaan, indien men voor den wind een tijdfunctie

aannam, waarbij de wind dus bijv. zelf geleidelijk toe- en afnam.

Steil men in formule (5) t = x> , dan moeten wij de formules

voor ilen stationairen toestand^""vinden. Voert men in de grootheid

a
, dan vindt men :

21,

°W
, ,

ir z= e— I +0" - ,

c + (1 + «'
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\\ aaruil voor de stroomcomponenten volgt

cV

kV' + (rt
T+c)

tl

waarin tg §

sin (dz -|-|) e—
"'*

a'+c

cF
r = — == cos (a z 4- i) e

—° z

Fa' 8 + (rt'+c)
s

Voor de oppervlaktestrooming is dus

cF .' dcV
— SIW § :

i/o* + (
'+ cjï <'"

j + (o'

+

<y

(d+ c)cV
-

'. + (o'+ c).

cF

- = ty§

l/a'
1 + (a'-fc)

2

Stelt dus in nevenstaande figuur Ö I' de grootte van den wind

voor, OS
t

de oppervlaktestrooming, dan is /_ VOS,=§. Gemak-

kelijk leidt men af:

S
t
V=—-^yi V en sin 5„ F0 = ,

7,1/2
Vd"- + (a'-j-c)

1 Ka' 2 + («'+c) !

Hieruit blijkt, dat het eindpunt 5 op een cirkelboog ligt met OV
als koorde en toplioek 135°. *S' F stelt nu de relatieve windsnelheid

voor, welke Ekman als F-as aannam bij zijne oplossing van het

stationaire geval. Brengen wij de uitkomst op deze assen over en

stellen wij Sa V= V' , dan volgt:

cV' cV'
u'=— e-"'* cos (45—dz) u' =— / VJS

t
S' = 45°

o' 1/2
v '

cV'
v = ——— c

~n '- rin (45

—

dz)
dy/2 v ;

" o' |/2

Dit zijn inderdaad de formules waartoe Ekman kwam, als men stelt;

k V' T
cV = — —z=— .. De assenkeus van Ekman en zijne formules in den

f' f*

T
vorm u

t
' = v' = , hoek tusschen oppervlaktestroom en relat.

2[.id

windsnelheid =45°, bij Noordelijke breedte naar rechts, bij Zuider-

breedte naar links gerekend, voerden hem nu echter tot de onjuiste

conclusie, dat door het nul worden van a' bij den aequator de

"o
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Strooming daar oneindig zou worden, en tevens dat hier een plotse-

linge sprong in de stroomingsrichting zou plaats vinden. Het is

thans niet moeielijk in te zien, waar de fout in zijne conclusie

te zoeken is. Immers alleen zoolang men op eenzelfde plaats blijft,

is de door hem gebruikte grootheid 7' constant; zoodra men de uit-

komsten op verschillende breedten gaat vergelijken, verkrijgt echter

_ , .., kaV2
J = /

I =
,

eveneens tegelijk met a' een andere
!/«" + («'+ <0'

waarde. En daar T tegelijk met a' aan den aequator nul wordt,

volgt hieruit geenszins een oneindig worden der stroomingssnelheid,

deze wordt eenvoudig gelijk aan V, zooals trouwens vanzelf' spreekt.

Tevens ziet men uit de waarde van g, dat bij den aequator § tot

nul nadert, de stroom dus, hoewel snel, toch geleidelijk tot de

absolute windrichting nadert, om bij Zuiderbreedte een linksche

afwijking te verkrijgen.

Stelt men in de uitkomst van de stationaire stroomingssnelheid

T 'kV\ b s
„
a &1>

\, = —
i—,-,— —, a=n (rf=30°) dan volgt hieruit -=-«=

—

=c2
b.

(ia [/2 ;t\/a V 1
ft

Dit stelt ons nu in staat een schatting omtrent de waarde c
3
/> te

doen, die wij bij de correctie der Fredhohnsehe formule nooilig

g

hadden. — toch is volgens de waarnemingen van Mohn van de

orde 4X 10" 2
.

zoodat voor c'b volgt 16 X 1°-4 X <>.73 X *0~4
.

dus van de orde 10 -7 , zoo als wij aannamen.

De oplossing voor een zee van eindige diepte werd door Ekman
alleen voor het stationaire geval gegeven, het niet-stationaire probleem

wordt voor dit geval ook dooi- Fredholm niet behandeld. Ik helt

gemeend, nadat gebleken was, dat de theoretische correctie op

Fredholm's formule bij oneindige diepte praktisch te verwaarloozen

is, dit geval te kunnen behandelen met Fredholm's conditieverge-

/du\ /d» v

7'

lijkingen I .1 =0, I I = — —
; de formules met de theoretisch

juiste conditievergelijking toch veikrijgen in dit geval een praktisch

onnoodige ingewikkeldheid.

De differentiaalvergel. voor het geval van eindige diepte blijven

dezelfde. De conditievergel. worden nu

u = v = bn * = en z=zh. - = 0. — )
= — .

De oplossing wordt hier, evenals bij het analoge probleem bij de

warmtegeleiding, zoodra wij de staaflengte eindig veronderstellen,
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gevonden in den vorm van een Fouriersche reeks. Zij luidt:

4A=
^—bt-iat (2m+ 1) *t /' (2m+ 1) JrP.

-J./W«wi (>.<

JA 2A
<M(8)

waarin

./'O

7'(1 + /) sinh.(l-\-ï)a'{h-e)

2(ia' cosh. (1-f ï)a'h

a=\/ — gesteld, de oplossing voor t= oo, d.i. voor liet stationaire

probleem. Eenvoudig is aan te toonen, dat deze oplossing zoowel

aan de diff. verg. als aan de conditieverg. voldoet.

Daar
h

(2mfl)»a /< 7'<l-f/)
(// = -

8(1 + /)"'/'

2 2,i o' (2m + 1 f rr= + 4 ( 1 + i)
s a"h

u

is, kan men voor (8) schrijven

2/77. r ,

f'' J o

(•Jm+I)5-'-^

(
2l»+ 1) 3r* Kn- . . (9)

2A

Nu kan men de sommatie in f91 in een anderen vorm brengen.

Immers :

l/f
"

Zei men evenzoo

-
v
---

NT g-p o„
+//

J _ 1^ _|_ VT
g 4/ ,

cog t/rr;/ 1)

-y-~-

1/ — J e-p(an+i-»)> = Ys + Js e *p cos qn (1 — ;/)

en substrahcert men, dan volgt:

1/ =— 00

— (2m+l)S *S

= 2£ (1 — cos ^,t) e 4
t> cos q?cy = 2 2 e 4." coe (2m-f- 1) sry.

/r

Stelt men hierin >/ = —
, p = — , dan volgt

2/»
l

bl
p

— (2m+l W) .„ .
,— (2m+l)rrs 1 // oc

«1=0 2/i 2 y/ba.

- (4uA+r)2 - 4nA+2A—z)>

e4/v 4W

*'/= aVi

!) RlEMANN—WeBER, 1. C, II, p. 117.
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Belioorl bij mededeeling van den Heer 1). V. Tollenaar, ,,De invloed der

aarderotatie op zuivere driftstroomingen".

Verslagen der Verg. van :JU Maart 191 l' p, 1-210.

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XX. A°. 1911/12.
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Hierdoor gaat (9) over in den vorm

-4»/,+:- -f-W(+2/i—zf

'T, / b C * (e 46J. g 4«

iV. X
l

k
t

Daar bij < = w = 0, volgt dus als uitkomst:

^l/^JV-O'-^. (10)

waarin
—(4>iA+z)«

+oo g 4W
^

+oo ^_(4„/,+2/,—z)3

F'= 2 -

Jtv.

Daar de weg, dien wij bij de afleiding der form. (JO) volgden,

vrij lang is, is het niet overbodig aan te toonen, dat (10) aan de

Gonditiën van het probleem voldoet. Dat de uitdrukking aan de

diff. verg. voldoet, behoeft geen nader betoog, daar dit met eiken vorm
,
-(p+*)3

.

1 in

s-

—mi.
46/

iV»
d). het geval is. Voorts is bij / = O w = O en eveneens

is w=0 voor z=h, daar de oplossing den vorm heeft q. (z)—q. (2A

—

z).

dw i[t

Aan te toonen is dus nog, dat — = — —
- . Nu is

oz z=0 1

dw IT . / b-= -\/-(P-Q)
UZ (l ]/ Jt

t .
-(inh+zf

waarin

o

/./ (4„/,+ 2/,-.-)
-(,,'+"- ;)N

Nu blijkt, dat voor s= alle termen van P en Q elkaar op-

heffen niet uitzondering van den term P voor n = O, zoodat ten

slotte overblijft:

78
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XX. A°. 1911/12.
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dw

=-|/-f- 2bl
'

Unh)*

4b).

i,u

( /;,li—O (11)

De waarde van ilezen integraal vindt men door invoering der

variabele .r = | \nhy
gelijk aan

.t die
-

, zoodat ^r-

ir

4M V 0«2=0 ft

De oplossing (10) laat een eigenaardige interpretatie toe. De

analogie van liet liier behandelde probleem in de theorie der warmte-

geleiding is nl. de temperatuur te vinden in een slaat' met geringe

doorsnede van lengte h en waarbij aan het uiteinde :=:0 een be-

paalde temperatuurval . = - zon worden in stand gehouden.
(I; (i

Onze uitkomst zegt dan, dat deze gezochte temperatuur is op te

vatten als te danken aan eene distributie van een oneindig aantal

heat-sources en sinks van gelijke sterkte
1

). De heat-sources liggen

bij : = en z= ± [4n/j]ï,=i° , de sinks bij z= 2/<(l ±2»)"=o
3

- Hieruit

blijkt, dat ten opzichte van hel punt z— h de sourees symmetrisch

liggen mei de sinks, dal dus bij eiken source op afstand j> een sink

op afstand p behoort, dal dus de temperatuur (en in analogie bij

ons probleem de stroomsnelheid) hier nul zal blijven, als zij dit bij

t= was. Ten opzichte van hel punt z = liggen de heat-sources

echter symmetrisch met elkaar, en evenzoo de heat-sinks, terwijl

zich bovendien in hel punt z =. zelf nog een heat-source bevindt.

du
De symmetrische distributie der sourees geeft in het punt een -^ = 0,

oz

ook die der sinks draagt hiertoe niet bij, zoodat ten slotte voor

''"

—
- = in hel punt

oz

source die zich daar bevindt. Zooals wij boxen echter berekenden,

iT
bedraagl deze juist .

O resulteert de uitsluitende invloed van den

Noor den oppervlaktestroom volg

T\/b r ,-"•'
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geval op oen diepte z = '2h zou worden gevonden, vermeerderd mei

2-maal dien op een diepte z = 4th, enz. Nu is echter, zoodra : een

zekere waarde overschrijdt, de daar plaats vindende strooming tegenover

die van den oppervlaktestroom geheel te verwaarloozen. Naarmate

wij h dus grooter laten worden, kan men zich met minder termen

tevreden stellen, bij h = ao zou alleen de eerste term overblijven,

de Fredholmsche formule voor oneindige diepte.

Natuurkunde. De Heer .(. 1). van der Waals biedt eene mededeeling

aan: „Bijdrage /"f de theorie der binaire mengsels". XIX.

In Bijdrage X, (Verslag October 1908 vlg.) heb ik mij bezigge-

houden met de voorwaarden voor het al of niet bestaan van een

meetkundige plaats voor de snijpunten van de twee krommen

) = O en (
—

)
= 0. Ik was daartoe gebracht door een opmerking

dx'Jv V' /,,
'
J

'x

in Bijdrage II, waarbij gebleken was. dal als bij zekere waarde van

(Pil- -/
J

i|-

T, - =0 buiten - = treedt, dit, tenminste in den regel, het
das* dv*

opl reden van een heterogeen dubbelplooipunt tengevolge heeft, en

dus tot het bestaan van driephasendruk aanleiding geeft. Zoolang

de eerstgenoemde kromme bij alle temperaturen binnen het gebied

blijft, waarin - negatief is, treedt dat dubbelplooipunt niet op, en
.//-

is er geen sprake van een complicatie in de gewone dwarsplooi, en

zal driephasendruk niet voorkomen.

Maar dat vraagstuk heb ik toen niet ten einde gebracht. Door

andere vragen afgeleid, heb ik de verdere behandeling telkens tot

later verschoven, en dan ook het eenvoudig overzicht, dat gegeven

kan worden, voor het al of niet bestaan van driephasendruk, en

van welke omstandigheden omtrent de eigenschappen der componenten

hei al of niet bestaan van driephasendruk afhangt, achterwege gelaten.

Hel geval, dat ik uitvoerig behandeld heb, is dit waarbij de hulp-

grootheden £
t
en e., positief zijn, en de snijpunten der bovengenoemde

krommen een gesloten figuur tot meetkundige plaats hebben. In dat

d'
:

\p d'
2
ip

geval zijn er twee temperaturen, waarbij — =Oaan—= Oraakt.
-/'• d.v*

Bij de laagste dezer iwee temperaturen begint het beslaan van de

twee plooipunten, die, oorspronkelijk nog in het bedekte gebied liggen

bijv. het punt /'„, van lig. 52. Bijdrage XVII). En eerst bij iets

hoogere temperatuur begint driephasendruk zich te verloonen (bijv.

78*
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bij de temperatuur van hel punl Q, van fig. 52). Omtrent de beteekenis

van de hoogste dezer temperaturen moèl ik naai- vorige Bijdragen

verwijzen.

Het geval dat de grootheden e, en >.. negatief zijn, heb ik niet

behandeld. Het heefl echter geen groote raoeielijkheid. Dat er dan
zeker een meetkundige plaats voor de snijding der twee genoemde
krommen bestaat, is uit de vergelijkingen van Bijdrage X, bijv.

(,->').
(f3'J en (y), duidelijk. De waarde van v, waarbij deze meetkundige

plaats beginl of eindigt, wordt gegeven door:

Ir

, = l-,r(l-,-)

of

fdl

c \dx

Laat men den factor .e(J—.r) huilen de beschouwing, die geen

praktische beteekenis heeft, dan wordt deze voorwaarde:

c _ (n— l)
2

«
—

1+(m'— 1)«"

En de meetkundige plaats bestaat aan die zijde van deze waarde

van x, waarvoor \

c ^ («~l)a

a-
>
l+(nï— 1)«'

of waarvoor

a l+(n 2—1)«

c"^ (n—l)

3- '

Bij al deze afleidingen is, zooals ik reeds in Bijdrage X heb

c

opgemerkt, het geval "l<\r(l- x buiten beschouwing. Dit is van
a

ii

weinig belang en kan afzonderlijk behandeld worden. Nu is -- voor
c

te stellen door een kromme, die bij x = begint met de waarde

«j o, d'
2a

- en bij x = l eindigt mei de waarde —
. Daar — 2c positief is,

e c dw^

heeft deze kromme haar holle zijde naar beneden. Het tweede lid

der laatste ongelijkheid is door een rechte lijn voor te stellen. Er is

"., " ", 1

dus zeker snijding dezer twee lijnen, als -">— en — <T-
''

'

J
c (w— l)

s
c ^(«— \y
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(i„ «'-'(
1 -f f

2 )
a, l+f

l

oi' omgekeerd. Maar daar wij —= — ——- en —= - — hebben
c (n— 1)" c (w— 1)-

gesteld, beteekent de eerste onderstelling f
2 positief en t-

l
negatief.

De omgekeerde onderstelling, die bij groote waarde van n veel

meer kans van voorkomen zal hebben, beteekent e, negatief en e,

positief. In beide onderstellingen heeft de vergelijking (3' of y van

Bijdrage X, als men daarin het teeken ]> door = vervangt een

positieven wortel voor 2V = — De meetkundige plaats voor de

i/
3
it' «/-'il-

sniidina van - - = en - = 0, begint bij deze waa'de van A en

ligt voor het laatstgenoemde geval, n.1. e., negatief, tusschen deze

waaide van N en N = cc. Mochl hel geval f, negatief en e
s
positief

kunnen voorkomen, dan bestaai deze meetkundige plaats tusschen

A' = O en de waarde van ZV waarbij de twee lijnen elkander snijden,

dus dan aan de zijde van den component met de kleinste molekuul-

grootte. Maar zoowel bij A' = O of bij N= co, of wat hetzelfde

is, bij x= of .1=1, leert de vergelijking «' van Bijdrage X dat

v = li is en dat de snijding <\*-v genoemde twee krommen reeds bij

7'=0 begint. Dat beteekent dan dat het punt Pab van fig. 52

niet eerst bij zekere waarde van T begint, zooals wij voor het.

mengsel water-ether waarschijnlijk achten, maar dat het tot het

absolute nulpunt der temperatuur is gedaald, wat wij voor het

geval water-kwik mogelijk achten.

Zijn de beide grootheden f
1
en e, negatief, dan ligt de rechte lijn

a
over de geheele breedte van x = tot x = 1 boven de kromme -

en neemt de meetkundige plaats der snijpunten van —- = en

= de tieheele breedte in. Een geval dat weder wel niet zal
,!<'

voorkomen, maar dat wij toch in onze verdere beschouwingen als

niet onmogelijk zullen opnemen.

Resumeeren wij, dan kunnen wij stellen, dat als de componenten

van een binair mengsel zulke eigenschappen bezitten dat de waarden

van f; en f-.., als ordinaten van punten beschouwd, liggen in het

kwadrant waarin e, en e, positief zijn, het mengsel eerst boven zekere

waarde van T driephasendruk zal kunnen vcrtoonen. Liggen de

punten, waarvan f, en t- de ordinaten zijn, wel in dat kwadrant

maar in dal gedeelte, wal beneden hel Stuk QRP van de parabool

van fig. .'Ki gelegen is, dan is er wel nog driephasendruk, maar

welke boven zekere waarde van F aanvangt. Voor de overige punten
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van dal kwadrant ontbreek! driephasendruk geheel. Naarmate de

punten, door f, en >=„ aangeduid, nog beneden het stuk van de parabool

liggen, maar er toe naderen, liggen de temperaturen, waartusschen

driephasendruk bestaat, dichter bijeen. Voor de punten van den tak

QRP vallen de twee temperaturen, van de punten Pah en Pd van

Qg. 52 samen, en bestaai er dus eigenlijk ook reeds geen drie-

phasendruk meer.

Beschouwt men het alleen als een mathematisch vraagstuk, dan

is de ruimte, waarin f, en i-, negatief zijn meer dan 3 maal grooter

dan de ruimte, waarin e, en e, positief zijn en die gevallen van

volledige mengbaarheid voorstellen; en is de ruimte waarin wel e,

en i positief zijn, maar toch driephasendruk tusschen twee gegeven

temperaturen mogelijk is, slechts een verdwijnend gedeelte van het

geheele gebied. Daaruit zonder meer tol de kans te besluiten voor

hel voorkomen van deze drieerlei gevallen is echter geheel onge-'

oorloofd. Tit de beperking, voortvloeiende uil den eisch dat u, en n

,

positief zijn, volgt dat zoowel ?, ais e
a

niet beneden --1 kunnen

dalen. Dal alleen reeds beperkt het aantal gevallen, waarin reeds

bij T=0 driephasendruk begint, in liooge mate. Maar bovendien

vallen door het niet in de natuur voorkomen van verschillende

mathematische mogelijkheden voor de waarde der grootheden, waar-

van e, en E
a
afhangen geheele reeksen van de punten, door f i , e

2

voorgesteld weg. Zoo zal, als voor een stof met ra-maal grooter
rp

molekuulgrootte niet voorkomt een waarde van "
: > n, zooals

waarschijnlijk is ten minste bij de stoffen welke wij gewoon als

vloeistoffen kennen, ook wegvallen het geheel der punten, welke

beneden een lijn liggen in fig. .'S7 van uit 0' onder een hoek van

45° met de assen getrokken. Verder /.uilen zeer groote waarden

voor f, en e, wegvallen, tenzij l>ij /.eer groote waarden van n, en

evenzoo zeer kleine waarden voor 1 + fj en 1 -\- f
2

tenzij voor zeer

kleine waarden van n — 1.

De grootheden, die dienen om f-, en e
s

te bepalen zijn volgens de

definitie de waarde van a 13 <i.,, n en, omdat in c^a
1
-\-a

i

— 2a12=
= a

l
-\-a2

— 2/i 'V.., ook / voorkomt, deze laatstgenoemde grootheid.

Nu heb ik in Bijdrage X fig.' 37 een constructie aangegeven,

waardoor bij gegeven waarde van n en / met één oogopslag kan

gezien worden, welk der 3 genoemde gevallen, hetzij volledige

mengbaarheid of de twee gevallen van onvolledige mengbaarheid,

bij gegeven waarde van
2

of // - /.al voorkomen. Wij hebben dan

naast de parabool van lig. 36 nog teconstrueeren de kromme van
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den tweeden graad

:

4n*l*(l+e
i
)(l+e

1)
= (2n + e 1 + n*s

%y, . . . . (1)

terwijl de vergelijking der parabool is gegeven door:

4»'-'e
1
f

2
=|("- 1 )'

2 -(f
1
+^f

i )r (2)

De kromme van den tweeden graad, voorgesteld door (1), is een

parabool als /=i is, een ellips als 1<^1 is; en een hyperbool,

als /> 1 is.

Daar als 1=1 is, op alle vragen zonder moeielijke berekeningen

een antwoord kan gegeven worden, zal ik beginnen met de onder-

stelling van 1= 1.

De parabool, door (I) voorgesteld is dan volkomen gelijk aan die

welke door (2) voorgesteld wordt - alleen worden de punten dei-

eerst genoemde parabool gevonden door die der tweede in negatieve

richting, zoowel in vertikalen als horizontalen zin, met een bedrag

= -f- 1 te verschuiven. In tig. 37 is een ellips geteekend, dus /</l
ondersteld. Het zal wel niet moeilijk zijn deze ook tot een parabool

vervormd te denken, in welk geval de tak die nu een weinig links

van O geteekend is, door dat punt moei gaan, zooals door de stip-

pellijn van tig. 36 is aangeduid.

Trekt men in tig. 37 uit het punt 0' een lijn naar een willekeurig

1 + f
[tuut der in deze figuur geteekende kromme, dan stelt n* —= ir cotq

rp

de waarde voor van — = n—-. Laat men deze lijn om het punt
'S Th

rp

O' wentelen, dan worden achtereenvolgens alle waarden van
rb

,

voorgesteld van at' x tot O. Nu hebben wij slechts te vragen, waar
het punt ligt, waarin zulk een lijn de kromme van tig. 37 snijdt,

om te weten of bij de gegeven waarde van n en / en de door de
rp

richting der lijn bepaalde waarde van - het binairstelsel volkomen

mengbaarheid ot' slechts onvolledige mengbaarheid zal bezitten.

Zoolang bij 1=1 de waarde van '/ kleiner is dan 45°, liggen de

snijpunten der lijn met de kromme in het gebied, waarin ?., en s,

negatief zijn, en is er dus bij —-]>n onvolledige inengbaarheid reeds

hij het absolute nulpunt. Laat men de lijn verder naar boven wentelen

Tl,
en dus —- beneden n dalen, dan komt het uiteinde dezer lijn in het

gebied waarin f, en e
2

positief zijn, en is er nog onvolledige meng-

baarheid, maar die eerst aanvangt boven T=0. Dit duurt voort
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tot in het punt, waar de kromme van lig. 37 de parabool van Pig. 36
rp

snijdt. Bij de waarde van —- , welke bij dat punt behoort, vallen

de punten P„6 on Pcd van tig. 52 samen en bij nog verdere wenteling

der lijn, en dus afnemen van — bestaat er geen plooipunt van de

2de soorl meer en is er volledige mengbaarheid. Bij verdere wente-

ling der lijn komt, als tg <p = n is, gelijkheid voor van T
/: , en 7^.

rp

Is tg<p = n*. dan is Jfc =

—

L
; deze richting valt samen met de

n

richting van de as der parabool van tig. 36, en in het geval van

/=], evenzeer met die van lig. 37. Dan zouden de waarden van

f, en 6
S

oneindig groot zijn, en bestaai de physische mogelijkheid

van hel voorkomen van zulk een geval slechts als n = oo zou

zijn. Bij nog verdere wenteling zou de lijn de f,-as snijden en

dus £, = zijn. Nu snijdt de parabool van tig. 37 de f,-as

ra
s(l+«=) >r

in een punt waar e. = én («—1), en is dus —— =—————

=

1 1+fi 1 -|- -4m — 4«

n
-, en vinden wij voor —- een waarde gelijk aan -.

(2»-l)s Th (2n-l)-

Bij nog verdere wenteling houdt de volledige mengbaarheid weder

Tl- ii

op, en dus bij -~< —— — is voor het geval 1=1 weder drie-

phasendruk reeds bij 7'=0. Maar het geval, dat een stof met n

maal grooter molekuul een zooveel maal kleiner kritische temperatuur

zou bezitten zal ook wel niet voorkomen.

Nu het de snijding betreft van twee gelijke parabolen met even-

wijdig geplaatste as, kan de plaats van het snijpunt gemakkelijk
7'

worden berekend, en dus ook de waarde van —- , bij welke de vol-

.
*"

ledige mengbaarheid begint, worden aangegeven.

Ter bepaling van de snijpunten van (1) en (2), ter wille van verder

onderzoek nog een willekeurige waarde van / onderstellende, kan

men nl. de volgende vergelijking afleiden :

4n*(l-P)(l+iFi)(l +*.) = (»—I) 4 + 2(«
2-l) (e —n%) . (3)

Deze vergelijking wordt verkregen als men van de identiteit:

4>r il f ej (1 + e
2 )
- 4«= fl 6 2

= 4n^+ 4«2
e

1 -f én'f,

aftrekt het verschil van (1) en (2).

(»— l) 8

Is in i 1= 1, dan vindt men: f
l

— n'e„ = — ———— . En daar voor
2(m+ 1)

den tak van de parabool van tig. 36, die beneden de lijn PQ ligt,
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n — 1 = [/e
1 -f « l/f,

(n— 1)
is, zal J/'e 1

— « j/f, gelijk zijn aan

>
i <.

(n+1)

n-1

en

of

en

i/e. =(«—1)1 —
K

'

V
'

\
2(n

2» J/e, = (re— 1) j
1

l/e x
== (n—1)

n \, f, = («—1)

(n+ l)1

(re-1)
|

2(»+l)l

(»+ 3)

4(n+l)

I3n+1)

4(n+l)

Tk.
2

Hieruit kan men e
l
en «'e, en dus ook —- bepalen.

De aldus bepaalde waarde van —- is van samengestelden vorm

en hangt van n aldus af:

(»—!) (3»+l) s

ï/-.

1 + -* '— (re+3) s

16(»+ 1)
2

Deze waarde is kleiner dan ra. Bij toenemende waarde van n

wordt zij een kleiner gedeelte van rc, om bij n iets grooter dan 20

gelijk aan 1 te worden, en bij nog grootere waarde van n zelfs be-

neden 1 te dalen.

a.

Als / van de waarde 1 afwijkt wordt de berekening van - of

7'—- voor de grens, waarbij volledige mengbaarheid intreedt, niet best
7 '/.,

uil voerbaar. Zij stuit dan op de moeielijklieid om bij twee krommen

van den tweeden graad door berekening de plaats van de snijpunten

te bepalen, die dan slechts door oplossing van een 4de machtsver-

gelijking mogelijk is. Ik behoef er echter nauwelijks op te wijzen,

dat dan in elk geval de weg voor benaderde bepaling door middel

van grafische constructie open blijft.

Het blijft dan echter toch gemakkelijk om de genoemde waarde

te bepalen voor de grenzen van onvolledige mengbaarheid van af

7'=0. Dan toch behoeven slechts bepaald te worden de snijpunten

met de assen.
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Beginnen wij met hel geval /</l, in welk geval de kromme van

fig. 37 een ellips is. Dan kan er slechts snijding met de f ,-as plaats

hebben, en wel slechts tusschen de waarden van e^ gelegen tusschen

O en in (n— I). Hoe deze waarden van s
1

van / en n afhangen,

wordt dan gevonden door oplossing van (1), als men daarin e, =
stelt. En dus door de vergelijking:

4P k> (1 + e,) = (2n + fl )\

Men vindt dan :

e, = 2w (Pn—1) =b 2nl VlW — (2n— 1) .... (4)

Is l' <C~ of 1 — 1' > - -, dan snijdt de ellips het gebied,

2«— 1 .

waar f., positief is, niet meer. Bij een waarde van r <^—— is dus

uien volledige mengbaarheid mogelijk welke ook de waarde van
rv

of » —- moge zijn. Maar bij een waarde van l" tusschen 1 en

2 W i

valt een gedeelte van de ellips in het gebied waar e., positief
n"

is. Mocht dit geheele gedeelte der ellips boven den tak <ll' van de

parabool van fig. 36 liggen, dan worden daardoor twee waarden van

aangegeven, waar tusschen volledige mengbaarheid zal voorkomen.

Maar mocht dat gedeelte der ellips geheel beneden den tak QP
blijven, dan is geen volledige mengbaarheid mogelijk, maar zijn er

c,

wel twee waarden voor - aan te geven, waart usschen onvolledige
«i

mengbaarheid bestaat, die echter eerst boven T= begint en eindigt,

zoo als in Bg. 52 is voorgesteld. Br is echter nog een derde en een

vierde geval mogelijk, waarbij het genoemde gedeelte der ellips den

tak PQ der parabool van tig. 36 snijdt, hetzij eenmaal of tweemaal.

Welke van die 4 gevallen zal voorkomen hangt van l en n af.

Altijd zal het gedeelte van de ellips, dat boven den tak PQ ligt

volledige mengbaarheid aangeven, en omgekeerd.

Wij zullen er toe overgaan te onderzoeken op welke wijze de 4

genoemde gevallen van / en n afhangen, terwijl wij uit liet boven-

2n—

1

slaande weten dat /" ^> —— moet zijn.
ir

In—1

Is /'- juist gelijk aan - , dan zijn volgens (4) de twee snij-
ii-

punten der ellips met de 8j-as aan elkander gelijk, en wel zooals

mede uit (4) kan worden afgeleid gelijk aan '2 (n—1). Zal dus het
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eerste der 4 genoemde gevallen kunnen voorkomen, dan moet deze

waarde grooter zijn dan die van OQ in lig. 36. En dus

2(n- l)>(n - l)
a

Of
3>w.
2n—

1

Kerst als P iets grooter dan - is geworden, verschijnt een
n

gedeelte der ellips in liet positieve quadrant, en als P gelijk is ge-

worden aan de waarde van l\ die uit (1) volgt als men e^ = en

fj = (« — 1)'J stelt, n.1.

P==-_£±£_ (5)
4„. [1 + (n _l)«]

komt liet derde geval voor en wordt de tak QP eenmaal gesneden.
b

Voor n = 2 is er geen groot verschil in deze twee waarden van /-.

24 25
De eerstgenoemde bedraagt - , en de tweede —

.

Is daarentegen n > 3, waarbij weder als minimumwaarde van l'

2n 1

de grootheid - - geldt, dan komt bij iets grootere waarde van P
rr

het tweede geval voor. Men kan weder /'- zoo sterk doen toenemen,

dat de waarde van (5) wordt bereikt, en dus kan opnieuw het

derde geval voorkomen. Maar daarenboven kan de waarde van /

zoodanig gekozen worden, dat QP niet slechts eenmaal, maar zelfs

2ra—

]

tweemaal gesneden wordt; dan moet r wel boven - gekozen
n

worden, maai' beneden (5) blijven. Binnen welke grenzen voor de

waarde van /'-' die tweemalige snijding zal plaatshebben is niet ge-

makkelijk te bepalen. Daarvoor zou het weder noodig zijn de plaats

der snijpunten van een ellips en een parabool te kunnen aangeven.

Dat dit zwarigheid in heeft, is te betreuren, omdat de al of niet

mogelijkheid van die tweemalige snijding beslissen moet of bij de

gekozen waarde van n en / er nog volledige mengbaarheid mogelijk

is of niet. Als overgangsgeval hebben wij dan na te gaan, hoe groot

bij de gekozen waarde van n de waarde van /'- moet zijn, opdat

de ellips aan de parabool rake.

Men zou het vraagstuk, dat opgelost moet worden, ook aldus kunnen

stellen: waar ligt bij gegeven waarde van n het punt, waarin op

den tak der parabool van fig. 36, tusschen Q en A' de waarde van
/-' minimum is, en hoe groot is deze minimumwaarde? Tusschen

deze minimumwaarde en de waarde van (5), wordt de parabool

tweemaal door de ellips gesneden. Het is vanzelf duidelijk dat wij
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de beperking (tusschen Q en R) niet oorspronkelijk in onze oplossing

kunnen invoeren, en dat wij eigenlijk een algemeener vraagstuk

hebben te stellen, nl. «Ie punten te zoeken, waarin, als men de

geheele parabool van tig. 36 volgt, de waarde van ï
2 minimum of

maximum wordt. Voor de punten, die in liet oneindige liggen is

deze waarde =1, zooals uil (1 blijkt, als men in deze vergelijking

de waarde van n en 1 tegenover de oneindig groote waarde van e,

en ire„ verwaarloost, en dan e, = ns
g, stelt. Volgt men den linkertak

der parabool oneindig hoog beginnende, dan begint l
2 met 1 en

bereikt dezelfde waarde weder in liet punt R. Tusschen in ligt een

minimumwaarde, die bij n < 3 nog boven Q ligt, maar voorw>3
tusschen Q en R komt te liggen, Op den rechtertak ligt een maximum-

waarde voor /', en wel voorbij het punt P. Toch zullen wij een

antwoord op de gestelde vraag geven, waarbij het den schijn heeft,

alsof hel alleen geldt voor hel stuk van de parabool tusschen Q en

/'. daar het minimum van I
1

,
dat op dal gedeelte der parabool ligt,

alleen van rechtstreeksche beteekenis is.. Daarbij zal dus vergelijking

(3), die alleen geldt voor punten, die aan de ellips en aan de parabool

gemeenschappelijk zijn, dienst doen. Door gebruik te maken van de

betrekking, die voor het stuk PRQ van de parabool geldt, nl.

|/e, + n\/s
3
= re — 1

schrijven wij (3) aldus:

4(L-PHl + e
l
)(n ,+ »'0= (»-l) l + 2(n-l)'(»+l)(k'«i—«|/*,)

of

of

1(1-/^(1 -i-f,H"-
J "'M -(»-!)' -M(«-l)'J

(»+ l)(''-l-2«l/e
2 )

4(l-Z s )(l+f
1 )(«

5 + « a
f

a ) = («- 1 )'l3«+ 1
) — 4(«-l) a (re+l)w'/V

Substitueert men nu nog ?! = !(" — 1) — nV'BiY, dan heeft men een

4,u' maehtsvergelijking voorde bepaling van nj/s
3

. Stelt men w|/e
2
= x,

dan heeft deze vergelijking den volgenden vorm:

L .. , ., ,,,,
(n-l)'(3n+l)

l p J., n 2(n-l)'(n+ l)
)

4-tf s {(n»4-l) + (re-l)s}-2(re-l)0» + .s< = O . . . <16)

Stelt men deze vergelijking door een kromme voor, dan is de

tweede afgeleide steeds positief, en zij kan dus hoogstens twee bestaan-

bare wortels bezitten. Is de bekende term negatief, dan is er slechts

één positieve wortel voor n\ e
3

mogelijk, en dan hebben wij het

geval, dat wij als het 3de geval hadden genoemd. Is daarentegen de

bekende term positief, en daarenboven de factor van x negatief, dan

is het 4'k' geval mogelijk. De overgang voor het positief of negatief

zijn van den bekenden term heelt plaats als 1 — P de waarde heeft
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> van fig.
'

{ .>',» 1 (n -!)*] - 2(« - f .r
4 =0 (7)

beantwoordende aan het puni Q van fig. 36. Vergelijking 6] wordl dan

_

„s(
re'+ l)(„_3)

(n— I)(3m+1)

Er is dan een wortel .t'= 0. en zoolang n ^> 3 is, nog een tweede

wortel welke positief is. Is n = 3, dan is er nog een tweede wortel

= 0, en dan raakt de ellips aan de parabool van fig. 3b' in hel punt

Q. Voor » <C 3, zou er nog een negatieve wortel voor e zijn, en

die wortel zou betrekking hebben op hel snijpunt van de ellips niet

den tak van de parabool boxen het punt Q, maar deze snijding is

op liet oogenblik voor ons vraagstuk niet van belang. Is echter n^>3,

dan is er behalve de wortel x= nog een positieve wortel, die dan

de snijding aangeeft van de ellips niet tien tak PR van de parabool.

Stellen wij a= 4, dan wordt (7) in getallen waarden :

— 14 + 26* - 6* 5 + ./;''' =
dan is er een wortel tusschen <> en I, en wel circa 0,6. Voor ra= 5

wordl 7 :

— 40*

/

a -f 42.i- — S.r + ** =
dan is er een wortel, welke niet veel van 1 verschilt.

In elk geval moet x kleiner zijn dan die voor het punt R.

Voor een waarde van // 1 s
a

tusschen O en den positieven wortel

van (7), en de aan zulk een waarde beantwoordende waarde van

]/s
l
en —

, zal er voor de gekozen waarde 1 — /'-' nog volkomen

mengbaarheid zijn.

Neemt men nu /
: kleiner of 1 - / grooter, dan wordt de bekende

term van (7
1 positief, en bestaat de mogelijkheid, dat (7) twee posi-

tieve wortels voor x bezit, de eerste iets grooter dan en de tweede

iets kleiner dan de hierboven berekende waarde. En men kan l'
1

zooveel doen afnemen dat deze wortels gelijk worden. Dan heeft de

volkomen mengbaarheid geheel opgehouden. De ellips snijdt den tak

QP van de parabool niet meer maar raakt eraan. Het punt, waarin

de/e raking plaats heeft, is dan het punl van tien tak QPéer para-

bool, waarin /- minimum is.

Schrijven wij (3; in x, en dilferentieeren wij logarithmisch naar

/ en x, n standvastig houdende, en stellen wij dan dl
3 = 0, dan is

1 — l'
2 geëlimineerd, en verkrijgen wij de vergelijking ter bepaling

van de waarde van x, ter plaatse waar bij gegeven waarde van n

de waarde van /- minimum of maximum is. Wij verkrijgen dan, na

eenige herleiding:

2{[(«-i)-«](« ,-i - *[i +(« i -*)«]} )(»_i)j^±il_ J -
I

l("fl) \

\,r ,\ \\ 4- (/«— l-.i-) 3

] =
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of

»a
(n- 3) («-•+ I

) _ (n -l)(3w+ l)

2(«+ l) 2(11+1)
«» + l +(»-!)!} +

I (3n + l)
I

+ a;
s 3 (/»— l)

2— + ns + 1 + (*— l)a

j

V
' 2(n+l)

I

I
(3n+1)

)— ,r' 2 (n—1)-—— + 4 («— 1) + 3.c
J = 0.

I
2(n+l) |

Ook deze vergelijking kan hoogstens (wee beslaan bare wortels

hebben, daar de tweede afgeleide steeds positief is. Er is steeds een

wortel voor ,/ grooter dan die, welke bij hel punt R behoort, want

3n+l
bij x=(n- I is de waarde negatief, terwijl ,c altijd zoo

4(n-fl)

groot genomen kan worden dal de waarde positief is. Deze waarde

behoort bij het maximum van /'-', en boezemt ons voor ons onder-

zoek weinig belang in. Maar dan moet ook, ten minste zoolang de

bekende term positief is, er een tweede positieve wortel aanwezig

zijn. En deze is het welken wij zoeken. Die wortel is= 0, als n= 3

is, en daartoe hebben wij reeds hierboven besloten. Is n < 3, dan

is deze wortel negatief - en dat beteekent dan dat het minimum

van l' op de parabool van tig. 36 boven het punt Q ligt. Ik heb

voor n = 4 en n= 5 de getallenwaarde van x bepaald. Voor n = 4

wordt de vergelijking:

27.2 — 101,4 x 4 61,1 x> — 19,8 ,f' + 3.?
4 = 0.

De wortel is dan ongeveer gelijk aan — , en ligt dan bijna op de

helft van de hierboven bepaalde waarde van het snijpunt nl. 0,6,

dat echter toen bepaald was voor slechts approximatief de bij-

behoorende waarde van 1 — /-.

Wilden wij niet x = n[ /
t.,, maar |/e

2
zelf bepalen, dan hadden

wij de opvolgende coëfficiënten achtereenvolgens te deelen door n4

,

n*, enz. En bij toenemende waarde van n convergeert de vergelijking

dan tol :

y— 3 <*) + ^ (/)
s - 7 («')» + 3 (*')« = 0.

Deze vergelijking kan geschreven worden :

1

0.o-^-*)|('-t)"+-:,
De waarde van j/t, \'Oor het minimum van /'" zal dus met toe-

nemende waarde van n naderen tot , terwijl die voor hel maximum
3

J
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nadert tot I, dus tot die van het punt P der parabool van tig. 36.

3
Daai' de waarde van l e, voor nel punt // nadert tot --, zal hel

4

punt Ii steeds tusschen de maximum- en minimumwaarde van /-

blijven liggen. De bij x' = -- en x' = 1 behoorende waarde van /"

ö

zijn en go.

Alvorens niet de beschrijving dezer ellipsen te eindigen, wil ik

nog als voorbeeld het reeds meermalen door ons behandelde geval

van water en ether behandelen. Wij willen beginnen met e, en

f„ te bepalen, n— 5 stellende. Ter bepaling van f
,
hebben wij

a, 1 «, 7V
te kennen. De grootheid —

" = //
—- is bekend,

_. /„ c. Ik.
1 -f

-2 - 21
ö, \/ï

2«—

1

en de keus van / is niet twijfelachtig. Voor r=- zou het
n 1

mengsel liggen op de grens van het gebied, waarin reeds bij 7
7=0

onvolledige mengbaarheid begint. Wij hebben besloten dat dit bij dit

mengsel niet waarschijnlijk is, en hebben dus Z^> 0,6 te onderstellen.

2
Maar veel grooter kan / niet zijn, want reeds bij l= — ligt het

punt e
t , f, in het gebied van volledige mengbaarheid. Stellen wij

1=0,61, dan berekenen wij s
x
= 6 en ?

2
= 0,008 of' n'e, = 0,2.

Mei deze waarden kunnen wij de grenzen van x berekenen, waar-

./'tl'

tusschen de meetkundige plaats der snijpunten van -—- = en

—= begrepen is, en vinden dan a „ = 0,98 en <i\= 0,383. De

meetkundige plaats der snijpunten ligt dus bijna geheel aan de ether-

zijde. Daartoe had men reeds kunnen besluiten, door de overweging

dal .(,./., = - is ; waaruit wij dadelijk afleiden - —= (l-«')(l -.»).
1

- («— 1)
J

''

(n-l)a

Wij verkrijgen de tweede betrekking uit de eerste, door n Ie ver-

anderen in -, f, te veranderen in »•.,, en x in 1

—

x.
n

Mei deze betrekkingen schrijft men:
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En dus x
l
x

i
zeer grool ten opzichte van il- Xj)(l- rj.

Maar al zijn de gegeven getallen in hoofdzaak juist, toch is er

nog een omstandigheid, welke toonl dal zij nog eenigermate herzien

moeten worden. Gaat men bij de bepaalde meetkundige plaats,

begrepen tusschen .'-=-0.1)8 en ie = 0,383, na hoe de snijding is van

-/
''«!'

d'ty
, , , ,

de twee kroimnen - = en - = 0, dan blijkt dat bii de hoogste

d*tfj

temperatuur, als deze krommen elkander aanraken —- = nog

aanwezig moet zijn, omdal voor n= 5, of juister n = 5,5, deze

kromme verdwijnt bij een waarde van ai', die kleiner is dan x= 0.383.

Teekent men dan - = bij de aanraking, dan moet zij noodwendig
il.i-

,/>
in het gebied liggen, waar = negatief is. En dan zou zij ook

dr"

verdwijnen in dat gebied, wat voor die liooge waarde van n niet

het geval mag zijn. Dit dwingt ons «= 0,383 te groot te achten.

Maar bij de berekening van x = 0,383, luidden wij n= 5 gesteld,

en bij n = 5,5 verkrijgen wij bij water en ether een hoogere waarde

van - en een kleinere van x.

Zoo ben ik dan weder teruggekomen tot een stelling, die ik meer-

malen heb geuit, n.1. dat het verdwijnen van -=ü, in het gebied
•'

das"
&

./>
waar positief is, het kenmerk zou zijn van driephasendruk. Ik

< I v

'

heb echter deze stelling nog niet volkomen kunnen bewijzen. Van

de juistheid der toepassing dezer stelling in ons geval ben ik natuurlijk

wel overtuigd. Maar van de juistheid in alle mogelijke gevallen ben

ik nog niet volkomen zeker. In elk geval kunnen wij hier deze

stelling gebruiken om de waarde van / te berekenen uit

cxq (1— .'»„) iyg
*

— >TH« I-h."./

W
Voor - het leeken Ir gebruikende, leiden wij af:

en daaruit berekenen wij / <^ 0,fi4.

Daarenboven mag niet uit het oog verloren worden, dat met zulk

een stelling als : ,,het bestaan van driephasendruk hangt af van de
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d*ib d il

omstandigheid of —^ = ,, verdwijnt in liet gebied, waar positief
d,r'- dv

of negatief' is", niet bedoeld kan zijn, wal ik weder zal noemen, de

maïliematische mogelijkheid van driephasendruk. Die bestaat natuur-

lijk bij alle waarden van n en l. Maar ik hoop op deze kwestie nog

terug te komen. Er zal misschien overwogen moeten worden of als

H klein is, niet van zelf alleen groote waarde van / zal voorkomen,

en of wel alle willekeurige waarden van a
}
en a, dan gekozen mogen

worden.

( Wordt vervolgd)

Natuurkunde. De Heer Lorentz biedt eene mededeeling aan

van den Heer J. J. van Laar: „Over de waarde van eenige

dijferentiaalquotienten in het kritische punt, in verband met rf<

coëxisteerende phasen in de nabijheid van <l<>t punt en met

den vorm der toestandsvergelijking.'

(Mede aangeboden door den Heer F. A. H. Schreinemaeers).

1. In eenige voorgaande Verhandelingen werd door ons aange-

toond, dat de dichtheden f/, en (/, resp. der vloeistof- en dampphase

in de onmiddellijke nabijheid van het kritische punt worden voor-

gesteld door de uitdrukkingen l

)

di rz i + u \^l^m -|i 0(1 - m) -f r (1 - „,) -i + d (1 - - mf +
d

2
— l—(c ^\—m + ii (1 — m) — y (1 — mfk -f ó (1 — mf — .

zoodat bij waarden van m= T : T/„ dicht bij 1 de grootheden

d
x
— 1 en 1 — d., van de orde ^l

—

m zijn en niet van de orde

t^l—m [v. i). Waals, Verslagen van 10 Mei 19J1, p. 1464, en 9

Juni 1910, p. 86—87) of ^\—m (Goi.dhammer, Z. f. phys. Chem.

71, 577 1910.

In zijne „Thermodynamische Theorie der Capillariteit" (1893) geeft

v. o. Waals eveneens de juiste uitdrukkingen aan (zie p. 44 , en

vindt voor « de waarde '2 met de ideale toestandsvergelijking, en de

waarde 3,5 bij werkelijke (normale) stoffen - - geheel in overeen-

stemming met hetgeen wij daarvoor vonden (l.c. ; zie ook Verslag

van 9 Nov. 191J, p. 455, waar de waarde 3,6 wordt aangegeven).

Voor Fluorbenzol kan a zelfs op 3.9 gesteld worden (zie verder .

Ook Mathias (Ann. de Toulouse V) gaf als empirische formules de

theoretisch juiste aan.

!) Zie o.a. Verslag van 9 Nov. 1911, p. 455 e. v. ; lbid. van 8 Dec, p. 608

e.v. en G19.

79
Verslagen der Atdeeling Naluurk. Dl. XX. A". L911/12.
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Bij stoffen, waar de ideale toestandsvergelijking zon gelden,

\ inden wij (I. c.

2 13 128 1359
V = t =

2:» 875 17500

De coëfficienl « geeft de uitlokking tier phasen in liet kritisch punl

aan ;
de coëfficiënt •? is niet anders dan de richtingscoëfficient der

zg. rechte middellijn '/
t {d

l
-\-dt)=f(m) in dat zelfde punt.

Terwijl « van 2 tot ongeveer 3,9 toeneemt, wanneer wij van de

ideale toestandsvergelijking op de werkelijke overgaan, neemt (3 van

0,4 tot ongeveer 0,9 toe.

.

2. Wij zullen thans aantoonen, dal de uitdrukkingen (1) bij eiken

mogelijken vorm der toestandsvergelijking zullen gelden, en dat alleen

dan d
t
-- 1 en 1 — d3

van de orde '' 1— »i zouden worden, wan-

dp d*p
neer in hel kritische punt niet alleen - -en —- = O zijn, maar ook

de '/'•''

ili' d d
en -- = (). En daar dit laatste blijkbaar een onmogelijkheid is

do 3 «/''

(immers dan zouden er betrekkingen bestaan tusschen de coëfficien-

ti'ii der toestandsvergelijking), zoo zal ook d
1
— 1 nooit van de orde

i'
I
—m kunnen zijn. Andere exponenten, zooals ^1

—

m, zijn na-

natuurlijk geheel buitengesloten.

Stellen wij n.1. geheel algemeen

A<m is, wanneer e, n en m resp. „gereduceerde" druk, volume en

temperatuur voorstellen, in de nabijheid van het kritisch punt:

"1

6=1 + e'v (n-l) + E'j(m-l) -ë'
v*(n-iy+ë' ,i(n-l){m-l) -f

Li

f

-

f ",, ('«-ir +
i

6'"„.(«— l)
3 +etc. -f etc.

,'dA
,

/öV
Hierin stelt e',, voor |

— ; 1 t staat voor ^— I; 6"

. OnJtr \pmj kr

voor
dn'

enz.

Voor de bepaling van den coëfficiënt a zullen geen verdere diffe-

rentiaalquotienten noodig zijn dan de boven neergeschrevene. Hierin

zijn nu bij het kritische punt h' ,. en e"vs beide = 0, zoodat door

gelijkstelling der waarden van * in de beide coëxisteerende phasen

n\ erblijft

:

1

e" ,.('"—!) («,—!)—K-l)

laar ook tengevolge der gelijk

+ 6
?
"

(».— 1)'—("i— 1)" + ..=0,

eid van de temperatuur de termen met

alleen m—i. en (/u— 1)' wegvallen.
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Stelt men nu :

n, = I + ar 4- 0V + . . . ; n
x
= 1 — «t 4 ,iV -f . . . .

waarin t een (voorloopig) nog onbekende macht van 1—w voorstelt,

zoo wordt

n
2 1 = «t l ,iV ... —

3 ;
n

x
-- 1 = — (at — 0V . .)

— — 6», .

en derhalve:

e",,, (m-1) (tf.+ ö.) + - £'",
3 (Ö

8

S 4-Ö»J + . . . = 0,

of

„ ,
' »,

tf',4-0',
Er'' (1-M)=

6
ê[,^r + -

Nu is blijkbaar (de hoogere machten zullen wij straks noodis

hebben)

:

1 + 1
= 2«nr..; (9% - ö\= 4«/3't

s
. . ; 8\ + 0\= 2e?x*. .

j

<9
a

s
— Ö'

1
= 6« 1

j3't
4
..; ö 4

2
— 4

,.
— 8«'j3't

8
.

.
; 0', 4- 5

1
=2«V ..|

:

zoodat

is. Wij verkrijgen derhalve:

e"rAl—m)

<?.+ <?,

- e'" 3 («V ..) + ••, («)

zoodat thans ten duidelijkste blijkt dat t
j van de orde 1

—

rn moet

wezen, en dus t van de orde Vi—m.

Zelfs wanneer n
a
= l-\-ar,., «, = 1— «'t., ware, waarin «' mei

= « (hetgeen echter onmogelijk is : zie ook Verslag van 9 Nov.

1911, p. 11—12), dan nog zoude volgens het bovenstaande t van

de orde 1/1— m blijken te zijn. Immers dan ware 8.
t
-\- =z

0\ + 0\= (« 4- «V • •> 8\ + °\ = («' + «") r
3

. ., en derhalve

= («
2 — «<('-{- </

2

) r'-, zoodat de conclusie dezelfde bleef.

<?, + <?,

Alleen wanneer ook e"',,»-, d. w. z. ware - maar dan

zou ook wegens den vorm der kritische isotherme (die natuurlijk

van p = oo naar /> = loopt) e""„4 = moeten zijn - - alleen dan

zouden wij hebben :

e"v>i (m—l) (*,+ <?,) 4- -

b

4-
'ji

4e"V,( (m-l)(0',H
3
,)4--.

8e'",,,, (m-1) (<?',—^i)

1

4-

Maar hieruit zou voleen

— e *'„.('>', 4- *',) 4- etc. = 0.

79*
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(m—l) e",., . 2(ir . -f .. +
I
^6M2«V..) + .. = <>,

en dus 1

—

m van de orde t 4

, d. w. z. r van de orde P 1— ?».

Hiervoor zou dus noodig zijn de (onmogelijke) onderstelling e"'„»

en e"V = 0. ')

3. Gaan wij na deze beschouwingen over tot de uitdrukkingen

voor de coëfficiënten « en ,ï.

Daar r" dus voortaan steeds door 1

—

m kan vervangen worden,

zoo gaal h , na gelijkstelling der coëfficiënten der verschillende

machten van 1

—

m, over in

1

waaruit volgt

b

6e"-i

f- el

(1)

zijnde de geheel algemeene formule voor den coëfficiënt <r, welke

ook de vorm der toestandsvergelijking e=/\m,n) is.*)

Ter controle diene het volgende. De ideale toestandsvergelijking

RT
ot f

3«— 1 m'

geeft voor de verschillende differentiaalquotienten :

-lm 6 1 Ö
8
6 _ lUw 18

i

=
(Sn-ïy n' 'dn*

~~
(3m - 7j»

~
n*

d4
£ 9> 12 X 144m 360

oV
~

9yl44m 72

dn»" (3n—\y n'

24

d«dm (3«-l)'

144

dm'dm (3n— 1)'(3n— l)
6 n*

Bij 7), wordt dit dus:

£'„= — 6 + 6 = | e"„5 = 18—18 = 0! s'"ni= — 81 + 72 = - 9

e""„.= 486 — 360 = 126
j
e"»,, = — 6

j
s'"

!;V
= 18.

Voor et' vinden wij alzoo volgens (1):

. 6 X — 6

— 9
= 4.

derhalve behoorlijk « = 2.

Nemen wij in («) ook de termen mei r' in acht, dan komt er

1

M Ware alleen "' = 0, dan zou er in plaats van ——- s \ (2 «6 t 6
. .) g<ekomen

1 „
zi]H %-? i (5*.-.— SM, derhalve daar 6*2—

S

4
, = 8«s A't b

is, l—m wederom van dej 24 t 4
-i

orde t'.

3
) Zie ook v. d. Waals, Capillariteit, p. 44.
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een vergelijking in de coëfficiënten «, /?' en y'. Wij kunnen dus
daaruit

t
i' niet bepalen. Daartoe zullen wij de coëxistentiebetrekking

tusschen de beide phasen dienen op te maken. Deze wordt gevonden
uit (sc duidt den coëxistentiedruk aan)

»o-l

f, = (s.d(n— 1).
««—niJ

»,-l

Met

6= 1 -|_f',(m _l) -I

"1

B"r>,(f,-l)(m— l)+-s"«.(m— 1)»

+ 6"'
(,(«-l)' +-£"V, ( («-1) 2 (m-1) -f --e'V(" -!)('"-!

)

J

4

+ _ £'>(m-l)>
ti

1

+ — „"»„,(»_ 1)« 4-

wordt dit

:

f, = 1 + e', (m-1) f
1 0\— 0', 1

ö *"'•< ^T-777-
1

(
m - *) + ö f "''- (m -

1
)=

t+O t

+
1 ft* —O" 1 8' 4-0" 1 t

.24 0, + tf, 6 ' 0,+ 0,

+ - e'"«i (m-1)'
o

—f
4

r-r^E ,<

120 e, + e,
+

daar (n—i) - (n—i) = #
2 + ^, is, (n

a
-l)> - (n

a
—l)

s = 6\—B\,
etc. (zie boven).

Substiteert men in (a) voor ?z achtereenvolgens n, eu Wj, en neemt

clan de halve som, zoo ontstaat:

5=1 -\- s't (m — 1

)

>-"r, t

&
-- &1

(
m -l)+

l

-e" l,(,a-ir- -f

+
1 O' -O' 1 O ''A-d 1 -. ö.-ö,

6

2 i
I

m 311/ 1\i til 8 1/ i\ii\
»»—^

r ö * <••',' -
—— (w1- 1

) \- ,« *v2 —^~("*-l) 2 +>.(0

1
-.,•]+ '^^±^

Gelijkstelling van (b) en (a') geeft alsnu met 1 - - m =
= — (??l—1) := r :

f f.f

\es-es 6,-6;

.2 ö.+ö, O

'10/— tf
x

4 6*-0?
.4 0,+^ " ~2~
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:

3 o
%
+e

x
2

+ ««'V*'
.2 0,4- ^T' 2

+

24

1<V + <V <9 8

4+ ^,
4

'

5 ^4-6»,
+ . .= 0.

Met de boven in § "2 aangegeven waarden van
2
-\-0u 0%—0*!, etc.

wordt dii (de coëfficiënten van f"
; ,,/

en t"vt - zijn blijkbaar = 0):

6**
1

*• v :
,l
T

24
.6 f' ir r — a t

1

3

= 0,

daar blijkbaar [d\ -4- 6\) : 2 = «V is. Wij verkrijgen zoodoende

alleen de termen ruel t', en vinden :

! s'V«s

iï | 5 ;'V,<«
5 - -e"V« 4 ==0,

;l(i

derhalve ten slotte

ff =
M -ï 'M'

f- „•!, — - ((> ,.l

10

f „3
(2)

waarin <r door (1) gegeven is.

De door van der Waals (Capillariteit, p. 44) afgeleide uitdrukking,

nl. p' = f'",.-» •• * "'t", ' s dus onjuist tengevolge van het niet in acht nemen

van den term met ;"",' De controle door middel van de ideale

toestandsvergelijking wijst dit ten overvloede uit. Daar wij stelden

n . = i _|_ ltT _|_ (3't
s
„, r/

a
= 1 ' (r + i'

r '--» 7'00 ' s blijkbaar, daar

</., = 1 : », is :

Nu vinden wij uit (2) door middel van de hoven opgegeven

waarden der dilferentiaal<|uotienten \tc = 4) :

18 -^- 12,J
28 3

ff = - -TT- -=— 2 + — = 8 — ,—9

3
gevende i?

— 4 — 3-= —, overeenkomstig hetgeen wij vroeger von-

den (zie § 1).

De uitdrukking van van dek Waals zou een geheel onjuiste

waarde voor ,-ï hebben gegeven.
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4. Di' waarde van de karakteristieke functie.

Stellen wij

m ds,

i
=/'

f t/m

dan zullen wij onder de „karakteristieke functie" 7 verslaan de

waarde van

_ /—

1

£

waarvan wij welen dat deze = 1 is, wanneer de grootheden a en b

der toestandsvergelijking niet van de temperatuur 7' afhangen (of a

slechts linair van T . Maar in elk ander geval zal </ niet meer = 1

zijn, maai' in de nabijheid van het kritische punt worden voor-

gesteld dooi'

,, =1 + / (l-m\

waarin wij den coëfficiënt / zullen bepalen.

In ons voorgaand stuk (Verslagen van 8 Febr., p. 929) hebben

wij ni. reeds aangetoond, dat wanneer genoemde onderstellingen

zijn vervuld, de aldaar gegeven formule (8) geldt, nl.

T dpc a= 1+-
V ^2'

P'\ l\

d. w. z.

m «/f,. o rf,d
s

J — - -j~ = ' 1 ..

e dm pi. r
i.' f

wanneer e, den coëxislen liedruk aanduidt, waardoor wij - onder-
i/m

scheiden van
( |

. Men heeft dus ook :

a

fk= 1 H : ,

en derhalve

y-i =^
fk-l e

'

m. a. w. cp = 1.

Zijn nu evenwel a en /> ook temperatuurfuncties, dan heefl men

algemeen volgens \b) van § ii, met inachtneming der waarden van

O
i
-\-0

l , enz., en met weglating van alle machten van m— 1 hooger

dan de tweede

:

e,.- 1 + s' t
(m-l) + r^s"lV .2,i'rV-l) + -e"t, (m— l)

s
"| -f



+
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l 6'V4«^4 +^'V,<-«V(m-l)
24 o

r

120

of, daar t~ = 1

—

m = —(m— 1) is

;

ec= l + e'i(m-l) + - s\t p{m-iy + _«>.(»- 1)'

+
1 1

-f?"c»a*p(m ])
2 - ë" !

( a
s (wi-l)2

.

6 <> 120

+

e"Va 4 (i»-l)s
.

Hieruit volgl

dm
>'< + 2.-,,,r (1- m) e",. (1-w) +

• > O
-e""i««

4 (l—m),
6

d. w. /..

dec r ïii
= «•«-(1-1») e" (S -2e"„>( ^ i

- s
'"

t,«»/J'-_t"' 8,|«
1 + — e-V»'

Hierin is nu - - 2 t ",.,, jS' -f -£'"<,» a'<3'= 0, volgens de boven afgeleide

formule (1) voor a', zoodaf wij overhouden :

1— = e', - (1—rwJleV— -
«'

I

dm L :! V 20

Volgens formule (2) is verder:

2D

zoodal wij verkrijgen

ds,

ihn
= ët

- a—m)

.»
£

' ' ~ 9
£ '•''•'

'

S",S -
;
«"

(
{•'",:: 0'-

of daar volgens 1 a* ë"
v» = 6 e",.,< is, ook

,/,..
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Do waarde hiervan is 4 bij de ideale toestandsver-
iinic — 1

gelijking, en wordt = 7 bij alle gewone normale stoffen.

Voor 'f
verkrijgen wij nu, daar m = 1— (1

—

m) en ?=1

—

t' t(l—m) is:

1 _ (1—m
)

1— e', (l-m)
e't — ut (1 — m) — 1

e', -- 1

X
1 -e' t (l-m)

1— («
a—20) (l—m)

aangezien d^ d
2
= [1 -\- a ' 1 — '" + i

? (1 — »0] [1 — « ]
1 — m +

4- (3(1— »»)] = 1 — («
2— 2,i) (1 — m) is.

Na eenige herleiding wordt dil

<(
—et w(l-

6|
X

1 -(« 2 — 2$ (!—?«)'

of

w
f (

(l-m)

1 — («
2

20) (l-m)
= 1 + A(l-m). . (4)

Daar / nu = is bij de ideale toestandsvergelijking, d.w.z. bij

die waarin a en b geen functies van T zijn (of a slechts lineair

van 1 afhangt), zoo moet in dit grensgeval

Ui

e't-1

zijn. Maar aangezien ut blijkbaar

hiervoor ook schrijven :

A
A—l

-2,3

ïm 2

A,:

-20,

/"/, is, zoo kan men

welke betrekking in mijn \ norgaande mededceling (Verslag van 8

Febr., |>. 931) werd afgeleid. Maar in alle andere gevallen is / niet

= , en hebben wij

:

A
;. = («« - 2,-?)2,-tt —

ƒ*—

1

(5)

Uit (4) zien wij tevens, dal </ niet ==i -f-
l/ 1 -- m -

l

/3 (1 — '»)

kan zijn, d.w.z. van de orde l/ 1 — m dicht bij 7/-, maar van de

orde 1 — m. Ik maakte hierop in mijne voorgaande Verhandeling

(1 c. p. 920, Noot) reeds opmerkzaam. AI geeft dus de door v. d. Waals
voorgestelde empirische formule voor ff. de uit de tabellen van Young

volgende waarden zeer goed weer theoretisch is zij niet gerecht-

vaardigd.
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5. Na bovenstaande afleidingen kunnen wij er toe overgaan de

waarden van enkele difierentiaalqnotienten te bepalen bij een normale

stof als b.v. Fluorbenzol. Uit de opgaven van Young (Dublin Soc,

June 1910) berekent men de volgende waarden van m, f, dlt </.,

1

,0i + <*,)>
l

/A<li — dt)
en rp.

m
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$• (/f-

De waaiden van f=- ' mijn als volgt berekend. Uit de boven-
>n dm

staande formule volgt

1 i/f,.

f dm

F
m2

l—m dF

m dm

zoodat wij verkrijgen

f=
m de,- F

-(1
m

m)
dF

e dm m ' dm

In de waarden van .F wordt een minimum (F=6$7) waarge-

nomen bij m = 0,77. Hadden wij de tabel voortgezet tot m = 0,45,

dan zoude F reeds weer tol 7,1 1 zijn toegenomen. De waaide van

fp neemt vanaf m = 1 eerst rapide toe, maar daarna langzamer en

schijnt asymptotisch tot ongeveer 1,5 te naderen. Het verloop wordt

zeer goed door de formule van van der Waals voorgesteld, doch

zooals wij reeds hebben opgemerkt: dicht bij Tk is
(f.
— 1 niet van

7.(1—'»)

de orde ^1—m, maar van de orde 1

Hoe uitstekend de empirische formule 'f
= i + 1 \—m

het verloop weergeeft, moge uit het volgende blijken.

Gevonden

0.7024

0.8632

0.9704

0.9883

1 + 1 -0.50 = 1.50

1+0.543 — 0.149= 1.394

1+0.370 — 0.068= 1.302

1 + 0.172 — 0.015= 1.157

1 +0.108 — 0.006= 1.102

1



Voor — wordt dus gevonden 6,6.
fk— 1

(
1540')

Deze waarde is bij de ideale

9.6
toestandsvergelijking = = 3,2

4— 1

Bepalen wij (hans de waarden van de coëfficiënten u en /3 in de

reeksontwikkelingen voor */, en d
a

.

Met ' /,..//.,+</„) = (3(1—»/) + d(l ///r berekent men uit de tabel

bij »;=0,8632 enz. de volgende waarden.

(3=0,913 | (f = 0.055.

En uit '/„(</,- f/,): 1
1 <» = « + y(l— ,H

) + f (1 — »'V
2 kan

berekend worden :

« = 3,9 y = - 15,3 | e = 48.

De waarde van /3' = « 2 — ,3 (/3' is de coëfficiënt van 1 — w in

», = 1 -4- <t
l/l

—

m -f- (3' (1 — m) -)-..., zie boven) wordt nu :

(3' = 15 -2-0,9 = 14,3,

hetgeen bij de ideale toestandsvergelijking =4 — 0,4 = 3,6 is, dus

juist het vierde gedeelte.

En voor «s — 2,3 vindt men 15,2 — 1,8 = 13,4. [Bij de ideale

toestandsvergelijking wordt voor de waarde van «" - 2
(
3 gevonden

4— 2 X 0,4 = 3,2].

Voor A vinden wij (hans volgens (5):

P. = 13 4 — 6,6 = 6,8,

zoodal volgens 4 dicht bij 7',

(p = 1 + 6,8(1—m)

is. Bij m = 0,9883 zou dus q. = 1 -f 6,8 X 0,0117 = 1,08 zijn, en

bij m= 0,9704 zou cp=l + 6,8 X 0,0296= 1,20 worden (gevonden

1,11 en 1,18). Wellicht is A = 6,8 dus nog iets te gering, maar het

is ook mogelijk en dit acht ik waarschijnlijker -- dat de experi-

menteel gevonden waarden van d
s
en il., dicht bij hel kritische punt

niet geheel nauwkeurig zijn, waardoor </ (e groot uitvalt. De waarde

van liet product <l
x
tl., is <\u^ wellicht te gering, doordat de dichtheid

van de vloeistofphase te gering is gemeten, tengevolge van niet vol-

komen homogeniteit (aanwezigheid van dampbellen), of door het niet

in acht nemen der bij het kritische punt meetbare dikte der capillaire

laag, waarin de dichtheid natuurlijk geringer is dan in de homogene

vloeistofphase.

Daardoor wijkt, vlak bij hel kritische punt, de meetkundige plaats

1/,(d
1
-\-dt)=f(ni) ook schijnbaar te veel af naar den vloeistofkant

;

en zou dus ook de door Young, Carüoso e. a. gevonden plotselinge

kromming dier meetkundige plaats vlak bij T, verdwijnen, wanneer
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de dichtheid der vloeistofphase nauwkeuriger kon worden genieten.

6. De waarde der differentiaalquotienten e vt = I , en
V ondmjicr

a
'"

v t
i
= f-—— I kan men berekenen uit gegevens van de isothermen

\dn*omJk.

vlak bij de kritische temperatuur. Daar die bij Cs
HhF niet te

mijner beschikking staan, zoo heb ik mij vergenoegd met de gegevens

van Dorsman (Akad. Proefschr.) voor CO., . Bij 33°. i wordt b.v.

gevonden p = 75,30, 76,10, 77,75 resp. bij v = 551, 449 en 343.

dp
Hieruit kan men berekenen, dat bij v = 438 (het volume op de

ilr

isotherm van 33°, 1, dat met het kritische volume overeenstemt) de

fde\
waarde -0,01245 heeft. Hieruit volgt voor — de waarde

4 SS— X- -0,01 24H = — 0,0747 (de kritische druk is nl. = 73).
73

Wij hebben dus (31°,1 is de kritische temperatuur) :

(^] =0 ; (/-) =-0,0747 (beide bij v=vk).
\pn/Sl,l VdV33,l

Derhalve wordt (de absolute temperatuur bij t = 32°, 1 is 305,2)

/ ö'-e \ <»,i)747

e"v .t= —- = - -1— < 305,2 = -11,4.
\dn0mjkr 2

Wij zagen hoven dat de ideale toestandsvergelijking hiervoor — 6

geeft.

drp
Uit de zelfde gegevens kan bij 33 .1 worden afgeleid voor —

dv*

bij v = 438 de waarde 0,00007432. [De gegevens kunnen nl. worden

weergegeven door de formule p = 76,10 — 0,0J163 (v — 449) -f-

-f 0,00003716 (v— 449)
s

, waaruit gemakkelijk— en — bij t>=438
'//' dv°

k unnen worden afgeleid].

d'
2
? (43S) 2

Voor - vindt men dus X 0,(MMK)7432 = 0,1953. Men heeft
du' 73 ^

derhalve :

3-4 )
=0 ; h-i) =0,1953 beide bij v = vk),

en hieruit volgt :

0,1953
«V

dn^ömj/cr 2
= - X 305,2 = 29,8.
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Bij de ideale toestandsvergelijking wordt hiervoor 18 gevonden.

Op grond nu van overwegingen, welke straks zullen worden aan-

gegeven, zullen wij de waarden -11,4 en 29,8 verhoogen tot — 12

en 30, aangezien deze niet ver van het dubbele der waarden bij de

ideale toestandsvergelijking kunnen verwijderd zijn. Uit den aard der

bo\en aangegeven berekening volgt trouwens ook, dat de gevonden

waarden - 11,4 en 29,8 niet op groote nauwkeurigheid kunnen
aanspraak maken.

Thans kunnen wij ook de waarden van e"'„8 en s""„< vinden. Uit

(1) volgt nl. :

6e'W 6X(—12)
f :,:. = — 4.7,

u- 15,2

De ideale toestandsvergelijking geeft ongeveer de dubbele waarde,

nl. —9.
Verder wordt uit (2) gevonden :

— fl
s

6'V=ï'",v- ?*"*= 36— 14,3 X ( - 4,7) = 103,2,

derhalve

e"'V= 103,2 : 1,52 = 67.9,

waarvoor bij de ideale toestandsvergelijking eveneens ongeveer het

dubbele wordt gevonden, ld. 126.

Eindelijk kunnen wij e'\i = I
- berekenen uit f" = w = 39,6,
\Qm i

Jkr

waarin co volgens (3) wordt voorgesteld door

a>= e"fi—ps"Vit~yia
>ë"

v*,t .

Wij vinden dus :

6^= 89,6 + 14,3 X (-12) f V, X 15,2 X 36,

Of

s"P = 39,6 — 171,(3 + 91,2 = — 40,8.

De waarde van dit differentiaalquotient is bij de ideale toestands-

vergelijking = 0. De groote negatieve waarde van e"ts bij werkelijke

stoffen wijst zooals wij aanstonds zullen zien - - op een groote

d*a
positieve waarde van —

.

Wij hebben alsnu het volgende overzicht (alles bij 7)).

K
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De benedenste rij waarden heeft betrekking op de ideale toestands-

vergelijking.

Wij kunnen bij het bovenstaande nog liet volgende opmerken.

Voor ï kunnen wij volgens' (5) schrijven :

=
(„' - 2,Wt- !)- ƒ'/,.

De teller hiervan is = («
2 — 2/J) (/t— 1) — if'>—j3V'o,f—7«a'*"W)i

daar ƒ'*.(= f") = «> is. Maar aangezien fk^=e't is, en /?'= «-—/:?, mogen

we hiervoor ook schrijven :

-e",. + « a [(e',-1) + ë'
v

,
t + '

, f'V./] - [2 (e',-1) + e"„,,] .

Nu is bij de ideale toestandsvergelijking X = (zie boven); en dit

komt uit, want dan wordt de bovenstaande vorm :

-j- cc (3—6-1-3) — /5(6— 6).

Zoowel e"/- als de coëfficiënten van <r en <ï zijn dan nl. =0.
Maar bij de werkelijke toestandsvergelijking is de waarde van

dien vorm :

41 + «'(6—12+6) — /? (12-12),

zoodat de coëfficiënten van <c en p' dus wederom = O zouden zijn.

Het is niet moeilijk hiervoor een oorzaak aan te geven.

db
,

/ db
7. Is nl. 5— = b't zeer gering evenals -- = b v gering is ), dan

èP R'I
kan voor — , volgende uit p ,- b

d.w.z.
u - o v

dp R
df~v^b

RT a'

b't - -

{v - by v'

worden geschreven :

d/7 _ R a ,__ 1

d7'
~~ v~—b

~ ? ~ ï

zoodal

ö
2

^ 2.4

dvdr~ ~ TV

P +
7T t'

a

d
:

I'

r\'
, + ?

6A

dr-dT Tv*

da
wordt, waarin A = a— Ta', en a' voorstelt — . Men heeft derhalve

ar
bii ï\:j n-

E( = Tdp
1 +

Ak

jimji-r \p ÜT

J

kr pkV"k

en dus de bekende betrekking (alleen heeft men thans Ak in plaats
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vaan cu)

< i

Ak
s t
-

1 =

—

-.
pis> k

Maar bij 7', is eveneens, volgens liet zooeven gevondene

:

(Pf \ 2.1/. Tuvk 2A/C = — 2(6',— 1).

/ ö
!
8 \ 6,1, Tkv\ 6,1,

De coëfficiënt van a' in den teller van de bovenstaande uitdrukking

voor A gaat dns (bij geringe waarde van b't) inderdaad over in

(e' (
—1) — S(e' f -1) -f (e'i-l) = 0,

terwijl de coëfficiënt van $ alsdan eveneens overgaat in

2(e ,j-l)-2(e',—1) =
Dat de grootheden e',— l,e'V« en f'",-,, de dubbele waarde hebben

van die bij de ideale toestandsvergelijking, komt daar vandaan dat

waar de kritische druk steeds ongeveer 1

/31 at : 1>C is, e' 1 met

v/c = rbk overgaat in

4 1= é*
m

27
.

n, r"

Hierin is ,1, : r/, = 1 — (7', "',
: '". ) Is nu ook 7\a'/! gering t.o.v.

ai., dan kan voor ,1, : at bij benadering de eenheid worden geschreven
;

zoodat alsdan e't— 1 = 27 :r* bij de werkelijke toestandsvergelijking

met r = 2,114 = 27 : 4,5 = (5, en bij de ideale toestandsvergelijking

= 27:9 = 3 zou worden. En daar nu inderdaad voor e' t
— 1 =

= ƒ, — 1 de waarde 6 wordt gevonden, zoo moet a'k (evenals ook

b't) werkelijk wel uiterst gering zijn.

In elk geval is (bij kleine b't) e"v,t bij hooge benadering = — 2 {e't— 1),

en derhalve =--12, waarom wij dan ook boven de voor e"rt uit

experimenteele gegevens gevonden waarde --11,4 tot --12 hebben

verhoogd. Omgekeerd ligt in het geringe verschil tusschen deze

beide waarden nogmaals de rechtvaardiging der onderstelling dat b't

zeer gering is. Maar aangezien dan ook f'V.t = 6 (e't
— 1) = 36 moet

wezen, zoo hebben wij daarin een voldoenden grond gevonden, om
de uit slechts weinige experimenteele data berekende waarde 29,8,

d.w.z. 30, tot 36 te verhoogen.

Daar de teller van de uitdrukking voor A alsnu overgaat in — e"p,

zoo wordt eenvoudig

6 tl

(5«)
fk—1

waaruit dan volgt A = 40,8 : 6 = 6,8, als boven.
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" 'V R a
8. Daar bij kleine />', voor kan geschreven worden

(»V o—b v*

(zie boven), zoo wordt (indien \\\.l>"
t eveneens gering is) = - —

,

d T- v*

derhalve

"dVv = _""/ /'/•

Voor A verkrijgen wij dus met ƒ/,— 1 = st—1 = Ak pw*k (zie

boven)

:

"/. - 2 /, a *

wanneer wij voor Ak hare waarde substitueereu. Stellen wij

7'/

'

J
<'"/.•:"/. = «"/.

. 'I'l.'i'l'-ni- — «'j., zoo wordt:

l-«'t

daar «'^ uiterst gering moei wezen zie boven). Daar nu voor A de

waarde 6,8 gevonden werd, beteekent dit niet anders dan dal a"k

bijna 7, alzoo //mn/ 'positief is (d.w.z. 7V X («"/; : «*.-))•

Alles resumeerende, wal wij in hel bovenstaande, en in vroegere

Verhandelingen onderzochten, komen wij tot dit inzicht: dat de af-

wijkingen van de ideale toestandsvergelijking, behalve in de associatie

der moleculen, in hoofdzaak hunne verklaring vinden in deze omstan-

digheden :

db d'è
1". Dat bij geringe waarde van de waarde van — qrooi is.

OV dr'
1

'

Hierdoor wordt nl. voor het kritisch volume inplaats van Vk = 36*

gevonden Vk = 2,l/>/. .

„. _ ... .
db d*b da d'

ia
2 . Dal lm geringe waarden van — , — - en - - de waarde van —

J &
ót dt* dt dt-

groot is. Daarvoor wordt de groote toename der karakteristieke

functie q. (die bij Ti de waarde J heeft) in de nabijheid van Ik

verklaarbaar.

Tenslotte merken wij nog op, dat bij de bepaling der waarden

van s'"„8 en s""vt de kennis der waarden van b"\, en b""v vereischt

is, en wij derhalve zonder de volledige kennis van de grootheid b

als functie van v onmogelijk iels aangaande de waarden van s'"»» en

;•";• kunnen voorspellen. Dal die waarden ongeveer de helft zijn van

de ideale waarden daaruit zou o.a. volgen, dal b"\. niet vei van

1 verwijderd zou wezen.

Clarens, Maavl L912.

80

Verslagen der Afdeeling Natuurk. UI. XX. A". 1911/12.
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Biochemie. De Heer Beyerinck biedt een mededeeling aan

van de Heeren J. Böeseken en II. Waterman: „Werking van

in water gemakkelijk, in olie niet oplosbare stoffen op den

groei van den penicillium glaucum. I.

(Mede aangeboden door den Heer A. F. Holleman).

De invloed der waterstof-ionen.

In onze. vorige mededeelingen ') hebben wij melding gemaakt van

twee soorten van remmende stollen. De eerste soort, waartoe sali-

cylzuur en boterzuur behooren, dringt tengevolge van hare groote

oplosbaarheid in olie, gepaard aan eene voldoende oplosbaarheid in

water, te snel in het organisme in, zoodat zij het overlaadt.

De tweede soort, waartoe hol mierenzuur behoort, is wel in water

veel gemakkelijker oplosbaar dan in olie, maar kan slechts zeer

langzaam verwerkt worden, zoodat een overlading toch nog mogelijk is.

Daar zoowel bij het salicylzuur als bij hel mierenzuur, wegens

hunne groote dissociatie-constanten, een schadelijke werking der water-

stof-ionen niet was buitengesloten, moes! door een afzonderlijk onder-

zoek worden vastgesteld, bii welke concentratie de waterstof-ionen

hinderlijk werden.

Er moge hierbij opgemerkt worden, dal wij bij het znringzuur,

malonzuur, wijnsteenzuur en melkzuur Op remmingsverschijnselen

gestooten waren, die ons deden vermoeden, dat zij aan de werking

van waterstof-ionen moesten worden toegeschreven.

Deze in water gemakkelijk - - in olie in 't geheel niet
—

'oplosbare

Stoffen vertoonden namelijk bij bepaalde concentraties remmingen,

die in hun hoedanigheid, geheel afweken van die, waargenomen bij

do in olie oplosbare stoffen.

Door neutralisatie konden deze verschijnselen worden opgeheven
;

door toevoegen van een op zich zelve onschadelijk zuur (gentisine-

zuur aan een oplossing van wijnsteenzuur, welke laatste beneden

de schadelijke concentratie was, konden zij in het leven worden

geroepen.

Dooi- berekening uit de bekende dissociatie-constanten der onder-

zoclile zuren en vergelijking met de werking eener. zwavelzuur-

oplossing van bepaalde concentratie, kon vastgesteld worden dat deze

verschijnselen inderdaad samenhingen met een bepaalde hoeveelheid

waterstof-ionen, en dal deze voor den penicillium gla-ucum corres-

i) Versl. van i:> Nov. 1911 en 27 .tan. 1912.
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pondeerde met een concentratie van ongeveer 1 X 10—

5

; voor den

aspergillus niger lag deze concentratie hooger ninl. bij ongeveer

4,5 X 10—

5

in gram-aequivalenlen. Ken en ander moge volgen uit

liet overzicht der proefnemingen zie Tal iel p. 1248).

Til dit overzicht blijkt overtuigend, dat de remmende werking,

waargenomen bij hei oxaalzuur en liet wijnsteenzuur, moet toege-

schreven worden aan een bepaalde concentratie van de waterstof-

ionen. Vooreerst wordt oxaalzuur-ammoniak, ook bij hoogere concen-

traties, geassimileerd; ditzelfde is het geval met zuur- en met neutraal

kalium-tartraat. II, IV, Y .

Dan werkt een oplossing van ammoniumoxalaat niet hinderend

op den groei van den penicillium in p-oxybenzoëzuur IX .

Daarentegen werkt oxaalzuur wél remmend op de ontwikkeling

van hel organisme in p-oxybenzoëzuur, en treedt deze remming bij

lagere concentraties van hel zuringzuur in, dan wanneer dit laatste

alleen aanwezig was. Vergelijk VI met I .

De waterstof-ionen van het p-oxybenzoëzuur, hoewel op zich

zelve onschadelijk, voegen zich bij die van het oxaalzuur, waardoor

de schadelijke concentratie eerder bereikt wordt.

Ditzelfde is het geval, wanneer wij wijnsteenzuur en gentisinezuur

die beide beneden de schadelijke concentratie zijn, bij elkander

voegen, zoodat de schadelijke concentratie bereikt wordt (VI).

Berekenen wij uit onze waarnemingen, gebruik makende van de

door Ostwald bepaalde dissociatie-constanten der zuren (voor het

oxaalzuur hebben wij de gegevens van Enklaar (Ohem. Weekbl. 8,

381 (1911; gebezigd; de schadelijke concentratie der waterstof-ionen,

dan verkrijgen wij :

d- Wijnsteenzuur : AT= 0.097
;
schadelijke conc. = 500 mg. per 50 cc.

Hieruit ongeveer 0.8 X 10-5 in gramaequiv.

Malonzuwr ; /T= 0.158; >chadelijke conc. waargenomen 300 mg.

per 50 cc waaruit berekend 1 • L0—

5

m. gramaequiv.

Oxaalzuur; de schadelijke concentratie ligt bij 50 mg. per 50ccm
;

dit koml overeen met een concentratie van 1,2 X 10 -5 water-

stof-ionen.

.Men kan hieruit besluiten, dal de remmende wrerking zeer gepro-

nonceerd wordt, wanneer de waterstot-ionen-concentratie ongeveer

1 X 10 _5 bedraagt
;

zij is onafhankelijk van de gebezigde verbinding.

Bel spreekt overigens van zelf, dal de waarnemingen niet anders

dan een benaderende schatting toelaten
;
waardoor wij bij de bere-

kening ook mochten aannemen, dat de door ons gebezigde twee-

basische zuren slechts een waterstof-ion hadden afgesplitst.

Toch hebben wij er van gebruik kunnen maken, om aan te

80*
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l= kamertemperatuur ; 50 rem oplossing met bekend anorganisch voedsel.
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toonen, dal bij hei toevoegen van gentisinezuur aan wijnsteenzuur

de remmende werking bij een vooruit bepaalde concentratie moest

intreden.

300 mg. wijnsteenzuur per 50 ccm. vertegenwoordigen een concen-

tratie van 0,6 X 10 -5 gr. aeq. waterstof-ionen.

100 mg. gentisine-zuur (K = 0.108) vertegenwoordigen ruim

0.3 X 10-' waterstof-ionen.

leder op zich zelf, zijn deze beide stoffen volkomen onschadelijk.

(Zie voor en Versl. Dec. 1911, p. 560); gemengd gaan zij de ont-

wikkeling van den penicilliimi geheel tegen (VI).

Ten slotte geven wij een overzicht van de werking van opklim-

mende hoeveelheden zwavelzuur toegevoegd aan 150 mg. p-oxyben-

zoëzuur, waaruit wederom blijkt dat de schadelijke concentratie

tusschen 5 X 10-6 en 1,3 X 10~5 ligt.

Van het p-oxybenzoëzuur is K== 0.0029, waaruit voor 150 mg.

per 50 cc. een waterstof-ionen-concentratie van ongeveer 9 • 10 '

(afgerond 1 X J0_

c

) berekend wordt.

Hoev. H2S04

in mg. per 50 cc.
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na eenigen tijd oranje-geel gekleurd. Daar deze kleurstof in de

oplossing diffundeert, wordt deze op den duur Leider geel.

Vragen wij ons af, waarin de schadelijke werking der waterstof-

ionen bestaat, dan kunnen wij daarop geen antwoord geven zonder

ons een voorstelling te maken van den protoplasmawand.

In onze vorige mededeeling Verslag Jan. 1912, p. 958) hebben

wij aangenomen, dat dit geen olielaagje zonder meer zou zijn.

Beschouwt men dezen wand echter als een zeer geconcentreerde

colloidale oplossing van een lecithine-achtige stof in een waterig

millieu, waarin daarenboven hol; eiwitachtige verbindingen aanwezig-

zijn, dan wordt aan den eenen kant hel snel indringen van de in

vel of lecithine gemakkelijk oplosbare stoffen begrijpelijk, terwijl het

aan den anderen kant in te zien is, waarom de in water gemakkelijk

oplosbare stollen er ook in door kunnen dringen. l

)

Alle stollen, die een ingrijpenden invloed uitoefenen op den toe-

stand van den wand, zullen het geregelde functioneeren er van

storen en aldus een remming te weeg kunnen brengen. Nu is uit een

aantal onderzoekingen gebleken, dal waterstof-ionen in staat zijn om
colloidale oplossingen uit te vlokken, o.a. is dit met lecithine-oplos-

singen het geval.

(J. l-'i i\si iimidt Biochemische Zeitsch. 38, p. 344 (1912). Zie ook

de onderzoekingen van Michaklis en zijne leerlingen. Bioch. Zeils.

19, 24, 27, 28, 29 en 30, vooral M. en Takahashi 29, 439 en

30, 143).

Hierbij werd gevonden, dat de optimum-concentratie der uitvlokking

van colloidale lecithine oplossingen lag tusschen 1 10-2 en

1 >< 10--4, en dat deze dooi' het toevoegen van eiwit-oplossing naar

de zwakkere zuur-concentraties verschoven werd.

Het ligi nu voor de hand om aan Ie nemen, dal de remmende

werking der waterstof-ionen, uitgeoefend op de ontwikkeling van den

penicillium gïaucum, samen zal hangen mei een coagulatie-verschijnsel

van den eolloidalen plasmawand.

Dat hei organisme daarbij gevoeliger is dan een handelspraeparaat

van lecithine zal wel neen bezwaar zijn tegen deze aanname. Dat

deze gevoeligheid ook zeer afhankelijk is van liet speciale organisme

moge blijken uil het teil, dal de schadelijke concentratie der

*) De snelheid, waarmede de in water oplosbare stoffen in een dergelijken wand

in kunnen dringen zal van allerlei, nu nog niel te overziene, omstandigheden

afhangen ; zij moei in ieder geval veel geringer aangenomen worden, dan de

snelheid, waarmede de in vel oplosbare stoffen worden geabsorbeerd, daar de wand

in het tegenovergestelde geval voor stollen als suikers, zoutoplossingen enz. niet

semipermeabel zou kunnen zijn.
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//-innen bij den Aspergillus niger ligt bij 4.5 < 10—5
,

dus aan-

merkelijk hooger dan bij den penicillium (terwijl de temperatuur

daarbij 32° was).

De laatste concentratie, 1 X 10-5 , komt overeen met die welke

door Michaklis en Takahashi geconstateerd is voor de haemolyse bij

versche bloedlichaampjes in een isotonisch medium, en die ook aan

de coagulatie van de stroma-substantie wordt toegeschreven.

De coagulatie dezer eiwitstoffen is nu wederom afhankelijk van

hunne electrische lading; wordt deze door opname der waterstof-ionen

geneutraliseerd, dan (nemen M. en T. aan) kunnen zij het haema-

globine niet meer vasthouden, en er treedt haemolyse in.

Bij de door ons onderzochte organismen kan het nu ook zeer goed

mogelijk zijn, dat de negatieve lading van de plasma-colloiden (en

wij behoeven hier volstrekt niet alleen aan den wand te denken)

hen beschermt tegen de waterstof-ionen, zoolang de concentratie

daarvan benetien een zekere grens blijft. Wordt deze grens over-

schredeu, wordt m. a. w. het iso-electrische punt bereikt, dan zal er

uitvlokking plaats vinden en daarmede functie-stoornis en remming

van den groei.

In dit verband <\ee(\ het ontstaan en uittreden van de gele kleurstof

ons eenigszins aan haemolyse denken.

SAMENVATTING.

Er werd aangetoond, dal de remmende werking van eenige in

olie onoplosbare zuren moest worden toegeschreven aan de waterstof-

ionen.

De schadelijke concentratie der H-ionen voor den penicillium

glaucum werd vastgesteld op lXJ0 _5
gr. aeq. tyoor des asper-

gillus op 4.5 X 10 -5
).

Aangenomen werd, dat deze schadelijke werking werd veroorzaakt

door een coagulatie van colloidale plasmabestanddeelen.

In verband met onderzoekingen van anderen werd het vermoeden

uitgesproken, dal de uitvlokking samenhing met een neutralisatie der

negatief geladen plasma-colloiden door de positief geladen waterstof-

ionen.

Laboratorium der Organische Chemie aan de

Technische Hoogeschool te Delft.

Delft, Maait L912.
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Plantkunde. Do Heer Bkijeiunck biedt eene mededeeling aan :

„Di bouio der zetmeelkorrel"

.

Indien men I gram aardappelzetmeel mei H><) cM' gedistilleerd

water opkookt, dun is dit juist voldoende Om de korrels tol hun

maximum van opzwelling te brengen en omstreeks 70% van liet

water in de stijfsel te doen opnemen, zoodal deze zwevende blijft

en niet meer bezinken kan, omdat de gezwollen korrels elkander

aanraken. Elke korrel zwelt daarbij tol een eenigszins onregelmatig

klompje op, waarvan de middellijn omstreeks 3.5 maal grooter is

dan vóór het koken. Of hel koken lang of kort duur! is hierbij

onverschillig. Gebruik! men voor hel opkoken meer water dan heeft

er geen verdere opzwelling plaats; laat men dan bezinken dan kleurt

de vloeistof boven de stijfsel zich mei jodium slechts zwak blauw.

Maakt men een mikroskopisch praeparaat, waarin slechts weinige,

dezer stijfselkorrels voorkomen en laat men zijdelings onder het

dekglas een sterke tannineoplossing toevloeien, dan ziet men het volgende

(vergelijk de figuur).

VERKLARING DER FIGUUR.

Vergrooting 'Jon maal.

Aardappelstijfsel door langdurig koken van aardappelmeel verkregen, na behan-

deling met een looistofoplossing. De korrels zijn door het koken in zakjes mei

een opgelosten inhoud veranderd. I>e wand dezer zakjes bestaat uil amylocellu-

lose (amylopektose), de inhoud uit granulose (amylose), die met de looistol

geprecipiteerd is.
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De op liet eerste gezicht homogeen schijnende korrels vertoonen

op liet oogenblik, dat de looistof daarmede in aanraking komt een

zeer duidelijke huidlaag, waar door heen dit lichaam gemakkelijk naar

binnen diffundeert en daar onmiddellijk een eigenaardig precipitaat

vormt. Dit precipitaat bestaat bij het gebruik eener meer verdunde

looistofoplossing uit kleine droppels, die in zeer heftige Brown'sche

beweging verkeeren en bij groote concentratie der tannineoplossing uil

vaste deeltjes, die aan elkander kleven en de geheele binnenruimte

van het blaasje opvullen. 1

) Deze proef is zoo eenvoudig en overtuigend,

dat men geen oogenblik betwijfelen kan of de gekookte zetmeelkorrel

bestaat uit een vaste blaasvormige geheel gesloten wand, waar binnen

een vloeistof aanwezig is.

Hoe het mogelijk is, dal dit feit onbekend schijnt te zijn begrijp

ik niet. maar ik heb het nergens in de omvangrijke literatuur óver

dit onderwerp uitgesproken gevonden.

De vloeistof, die in het blaasje zit is een granulose-, of zooals men

tegenwoordig zegt een amyloseoplossing, die 0,6 gr. droogstof beval

en slechts een gering vermogen om door den wand naar buiten in

het omringende water te diffundeeren bezit. Wrijft men de stijfsel

echter met zand fijn, dan scheuren de teere blaasjes open en de

granuloseoplossing verdeelt zich in hel water, dat dan met jodium

intensief blauw wordt.

De wand bestaat uit een zeer weeke zelfstandigheid, hetgeen men

kan zien zoowel aan de groote vormveranderlijkheid bij druk als

aan de gemakkelijkheid, waarmede bij aanraking met het glas en

bij verplaatsing ecu uitrekking lot korte draden mogelijk is.

Loogt men de stijfsel dagen achter elkander met water uit. dal

voortdurend vernieuwd wordt, dan kan men ten slotte de blaas-

wanden alleen overhouden: zij wegen na drogen 0,4 gr. indien

men 1 gr. zetmeel verstijfseld heefl Met jodium kleuren zij zich

lichter dan de granulose en eenigszins violet. Hij het bewaren wor-

den zij gedeeltelijk oplosbaar in chloroformhoudend water. Door

leukodiastase worden zij gemakkelijker in maltose omgezet dan de

granulose ;
door erythrodiastase iets moeilijker, maar een scherp

verschil beslaat daarbij niet.

*) Zei!' verdunde tannineoplpssingen geven met Mijïsel of granuloseoplossingen

geen neerslag.

i Onder leukodiastase versta ik de langzaam diffundeerende diastase der

graankiemen, die op zetmeelgelatiheplaten, hij overgieting met jodium, ongekleurd

blijvende diffusievelden voortbrengt; onder erythrodiastase, de sneller diffundee-

rende diastase van (iel kiemwit, die op dé genoemde platen na overgieling mei

jodium kenbaaï is aan de erythrodextrinereaktie. Wijsman (De diastase beschouwd

als mengsel van maltase en dextrinase, Amsterdam, t889) noemde de leukodia-

stase „dextrinase" en de erythrodiastase „maltase", maar deze namen zijn niet

juist gekozen.
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Kookt men zetmeel niet in gedistilleerd maar in leidingswater op,

dan vertoont de gevormde stijfsel een sterke neiging om te bezinken,

waarbij na 24 uur een laag ontslaat van '/, a '/< van ' ie t geheele

volumen indien weder J % zetmeel voor de proef gebruikt is. Indien

4"
„ zetmeel of meer in ieidingswater wordt opgekookt, heeft in liet

geheel geen bezinking plaats, omdat de opgezwollen korrels elkan-

der dan juist weder aanraken, liet bezinken kan in hel met gedis-

tilleerd water opgekookte zetmeel door toevoeging van verdunde

oplossingen van zouten zuren of alkaliën veroorzaakt worden. ') Bij

0,001 % wordt reeds een geringe contractie der blaasjes zichtbaar

en deze bereikt hij omstreeks 0,1 "/ een maximum. Bij nog sterker

concentraties wordt een vermindering in de bezinking opgemerkt,

waarschijnlijk omdat de blaasjes dan in de zwaardere vloeistof

eenigszins aan gewicht verliezen. Daar niet elektrolyten, zooals riet-

suiker, ureum, alkohol en melhvlalkohol zelfs in oplossingen van

'1
"/o volstrekt geen bezinking veroorzaken, heeft men hier blijkbaar

met een ionenreaktie te doen, die wellicht voor nauwkeurige meting

geschikt zal blijken te zijn.
a

)

Aefhylalkohol van 5 °/ en methylalkohol van b' °/ geven echter

duidelijk bezinking maar daarbij wordt de bovenstaande vloeistof

eenigszins troebel door het ontstaan van een neerslag der opgeloste

granulose. Eerst boven 10% methylalkohol is de bezinking volkomen.

Wordt hel zetmeel in verdunde zoutoplossingen opgekookt dan is

het volume na bezinking even groot als of het zout aan het in ge-

distilleerd water opgekookte zetmeel later was toegevoegd.

Laai men de bezinking plaats hebben door ammoniumsulfaat dan

is het gemakkelijk aan te toonen, dat zoowel het ammonium als

het zwavelzuur in het bezonken gedeelte in grooter concentratie

aanwezig zijn dan in de vloeistof er boven.

Het voorgaande is in goede overeenstemming mei het resultaat

van een onderzoek van M"u
' Z. Gatin-CtRUZEwska. 3

) Door extraktie

van zetmeel met verdunde natronloog verkreeg zij een opgeloste

slof, amylose, en een onoplosbare rest, amvlopektose, in ongeveer

dezelfde verhouding als de bovengenoemde. Intusschen is hare voor-

b Geen duidelijk verschil in de dikte der bezonken laag (3 cM. uit een vloeistof-

laag van 17 cM.) na 24 uur bij kamertemperatuur was merkbaar bij het gebruik

van 0,1 % K, HIM),, KC1, Na Cl, (N H,.) 2 S04 , CaCl2 , AL Gls , KN03 , HC1,

Na. G0S .

2
) Meer verdunde oplossingen van suiker en ureum veroorzaken, om een nog

niet duidelijke reden, wel eenige bezinking. Sterkere oplossingen doen dit eveneens,

wellicht door verontreiniging met eleklrolyten.

s
) Comptes Rendus T. 146 pag. 540, 1908.
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stelling van de lokalisatie der beide bestanddeelen eene andere dan

die, welke uil mijn waarneming voortvloeit. Zij toeli zegt, dat de

amylopektose schalen of zakjes vormt, die blijkbaar met de lagen

der zetmeelkorrel overeenstemmen, zoodal dit bestanddeel zoowel

binnenin als buitenom de zetmeelkorrel zon voorkomen, terwijl

volgens mijn ondervinding bet geheele binnendeel in kokend water

oplost en alleen de buitenwand daarin onoplosbaar is.

De woorden „amylose" en „amylopektose" zijn het eerst gebruikt

door L. Maqüenne en E. Roux, ') maar zij beschouwen deze beide

stoffen als in de zetmeelkorrel gelijkmatig gemengd en zeggen

:

„L'empoix d'amidon est constitué par une solution parfaite d'amylose,

epaissie par 1'amylopectose" (1. c. pag. 219).

Dat Maqcenne ook na de mededeeling van Mme Gatin-Grdzewska

volstrekt niet tot het juiste inzicht der zaak was gekomen, welke

ik boven heb uiteengezet; volgt uit de opmerking welke hij aan de

bedoelde mededeeling vastknoopt. 2

)

Waarom Maquense de sinds lang in de literatuur bestaande termen

„amylocellulose" en „granulose" veranderd heeft in „amylopektose"

en „amylose'' is niet duidelijk.

Het verschil tusschen den wand en den inhoud der zetmeelkorrel

berust waarschijnlijk op incrustatie. Men moet zich namelijk denken,

dat de oppervlakte der korrel bestaat uit de eiwitachtige stof van

i\r\i leukoplast gemengd met de daardoor afgescheiden granulose,

waardoor het zoo gevormde mengsel in kokend water onoplosbaar is

geworden. Dit zou in overeenstemming zijn met de meer algemeene

waarneming dat incrusteerende stollen de oplosbaarheid van voor

imbibitie vatbare lichamen sterk doen veranderen, waarvan de

verhoute en verkurkte celwanden, evenals gelooid leder goede

voorbeelden zijn. Indien deze opvatting juist is dan moet de hoe-

veelheid eiwitachtige -tof, welke in de huidlaag voorkomt zeer gering

zijn, want bij stikstofbepaling kon geen duidelijk verschil tusschen amylo-

cellulose [amylopektose) en zetmeel gevonden worden : in beide gevallen

bleek de hoeveelheid stikstof omstreeks 5 milligrammen per 10<> g.

droogstof te bedragen. Verder zou deze voorstelling aanleiding geven

tot de gevolgtrekking, dat de amyloplasf wel de huidlaag der zetmeel-

korrel incrusteerl naar zich daaruit later terugtrekt, met welke

terugtrekking dan de verandering van de amylocellulose (amylopektose)

in de granulose amylose samen zou vallen.

') Recherches sur 1'amidon el la saccharification diastasique. Ann. d. (Jliiinie et

de Pbysique, 8e Série, T. 9, pag. IT'.i, 1'JÜti.

-') Observation sur la Note de Mm« Gatin-Gruzewska, Comptes Rendus 'I'. L06

pag. 542, 1908.
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Terwijl Maquenne zegt, <lat de anylopektose zich door jodium niet

kleurt, blijkl de uit stijfsel, na uittrekking der granulose (amylose)

overgehouden amylocellulose (amylopektose) zich niet jodium violet

blauw te kleuren, liet is niel onmogelijk, dat ook daarbij aan een

soörl van incrustatie moet gedacht worden, namelijk aan een adsorptie

van granulose in den amylocellulosewand, die dan op zich zelf met

jodium ongekleurd zou kunnen blijven.

Alle andere zetmeelsoorten, die ik onderzocht heb, gedragen zich

op dezelfde wijze als het aardappelmeel.

Anatomie. De Heer Winkler biedt eene mededeeling aan van

den lieer Dr. S. J. de Lange: „De Nucleus vuber bij Rep-

tiliën".

(Mede aangeboden door den Heer L. Bolk).

Bij mijn onderzoekingen over de middenhersenen der reptielen

trof liet mij, het eerste bij de Lacerta agilis, dat er in de streek van

de meest frontaal uittredende oeulomotoriuswortels groote multipo-

laire cellen te vinden waren, die sterk herinnerden aan de multipo-

laire cellen van de roode kern, zooals die bij de zoogdieren bekend zijn.

Met dit doel voor oogen hierop andere reptiliën nazoekende was

het mogelijk bij alle de celgroep terug Ie vinden.

l>e lokalisatie kwam vrijwel overeen met de lokalisatie zooals die

door v. Monakow ') en Hatschek -) gegeven is voor het grootcellige deel,

met dit onderscheid, dat de kern niet doorsneden wordt door de

oculimotorius wortels en de geheele celgroep dus blijkbaar ietwat

meer lateraal gelegen is, dan dit door Monakow en Hatschek voor

den mensch en de zoogdieren is vastgesteld.

Bij den Varanus Salvator scheen het of er sprake was van een

kleincellig deel, dal lateroventraal van het grootcellige deel gelegen

was en dal zich meer frontaal uilbreidde. Hij nauwkeuriger onder-

zoek bleek deze opvatting niet juist Ie zijn, terwijl ook in phylo-

genetiseh opzichl de kans voor het bestaan van een pars parvo-

eellularis van de roode kern bij lagere vertebraten niet zeer groot

was. Men mag toch wel de uitspraak van Hatschek als vaststaande

aannemen, dat de beide deelen van den nucleus rnber der zoogdieren

in de opgaande en afgaande lijn betrekkelijke veranderingen onder-

gaan. Hij vond toch, dat het magnocellulaire deel bij

!) G. min Monakow. Der rote Kern, die Haube und die Regio subthalamica bei

einigen Saugetieren und beirn Menschen. Ai I». a d. Hirnanat. fnst. in Zürieh 1910.

~') 11. Hatschek. Zur vergleichenden Anatomie der Nucleus ruber tegmenti. Fest-

scbrift z. Feier. d. "2ö j. Best. d. Neurol. [nstitut an der Wiener Universiteit 1907.
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dieren kleiner wordl en dal bij den mensch nog slechts een pudi-

inenl van dit magnocellulaire deel terug te vinden is. Dit overblijfsel

is gelegen zeer nabij <\e\\ oculimotorius kern en tusschen de wortels

in. Hel pars raagnocellularis, waaruil de tractus rubrospinalis ont-

springt, ligt bij den mensch caudaler dan liet deel, dat wij gewoon

zijn de roode kern Ie noemen en dal uitsluitend door kleine cellen

gevormd wordl.

Hel hoogste zoogdier lieefl dus een /.eer sterk ontwikkeld klein

cellig deel van i)^\\ Nuclens ruber en een rudimentair grootcellig

deel. Hierin is ook de reden (e zoeken, dal haarden in den Nucleus

ruher bij den mensch slechts zelden lol degeneratie in den rubro-

spinalen bundel aanleiding geven, tenzij de haard caudaalwaarts zich

uitstrek! en daardoor de resl van hel grootcellige kerndeel getroffen

heeft.

Wij hel afdalen in de nj t\cv zoogdieren zien we nu hel kleincel-

lige deel in omvang afnemen, daarentegen het grootcellige deel meer

op den voorgrond treden. Terecht beschouwd v. MoNAKOW het klein-

cellige deel als het „groote-hersendeel" d. w, z. als het deel, dat door

zijn samenhang met de schors in verhouding tot de uitbreiding van

de neocortex in grootte wisselt, vandaar het kleiner worden van dil

Fig. 1-

Dwarscoupc uit de middenhersenen van Laccrla agilis,
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Fig. 2.

Dwarscoupe door de middenhersenen van Varanus Salvator.

deel bij lagere vertebraten met geringer ontwikkeling der neocorlex.

Bij <le reptielen, waar de schors van de groote hersenen nog

zuiver reuksehors is (al mag er bij de allerhoogsten wellicht een

aanduiding van een neocortex te vermoeden zijn) was het dus te

verwachten, dat alleen het pars magnocellularis der roode kern terug

te vinden zou zijn.

In het onderstaande zijn nu eenige teekeningen bijeen gebracht

van de hoofdvertegenwoordigers der reptielen. Bij alle valt de

grootte van de cellen en hun eigenaardige multipolaire vorm onmid-

dellijk op. Het maakt den indruk, alsof verspreide reticulaire cellen,

zooals die overal in het reticulum gevonden worden (zie hiervoor

het artikel van van Hoeveli, ')) zich door een biologischen prikkel

!
) J. J L. A. Baron vvn Hoevell. Remarks on the reticular cells of the oblon-

gata in different verlebrates. Kon. Acad. v. Wetenschappen 1911.
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op één plaats geconcentreerd hebben en nu op die wijze een kern

vormen. Bij den geweldigen vezelrijkdom in de omgeving van de kern

is het mij niet mogelijk geweest mei zekerheid zenuwvezels van uil

de kern caudaalwaarts Ie vervolgen
;

ik heb <lus geen recht om van

een traelus rubro-spinalis ie spreken. Wellicht dat degeneralieproe-

ven te zijner tijd dezen tractus ook voor reptielen kunnen aantoonen.

In figuur 1 is nu de Nucleus ruber geteekend, zooals hij zich over

een vrij groot aantal coupes voordoet aan XissL-praeparaten hij

Lacerta agilis. De coupe is uil hel middenste deel van de midden-

hersenen, daar waar hel lecluin opticuin zijn grootste ontwikkeling

bereikt heeft. Kr is juist een begin van de kern van den N. oculi-

motorius te zien. Dit is dus de meest frontale pool van ^ei\ nucleus

rulier. Ietwat meer caudaal heb ik den nucleus ruber van den

Varanus salvator weergegeven ongeveer op de plaats, waar deze zijn

grootste uitbreiding heeft (tig. 2). De Nucl. oculimotoiïus is hier

duidelijk in zijn drie onderdeden verdeeld en men vindt lateraal van

de plaats, waar de worteluittrede verondersteld wordt een massa

Fig. 3.

Xmlriis inbei' bij Boa roii'-lniclor.
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groóte rnultipolaire feilen, die hetzelfde type als hij Lacerta vertoo-

nen. Hel is duidelijk, dal de kern hier meer ventraal gelegen is.

dan bij de Lacerta, wal echter ten deele ook aan de meer caudale

coupe toegeschreven moei worden. Dit /.eer duidelijke praeparaat is

gekleurd mei een aftreksel van vlierbessen volgens een methode, die

weldra door C. U. Ahikns Kappers beschreven zal worden.

In de 3de fignur is de kern bij de Boa constrictor weergegeven.

Dit slecht gekleurde van Gjeson praeparaat geeft veel minder cellen

Ie zien, dan bij de vorige diersoorten, de vorm van de cellen en

liun lokalisatie vlak naast den liittredenden oculimotoriuswortel maken

echter een idenl i lical ie niet de vorige celgroepen niet moeilijk.

Voel duidelijker is de verhouding bij den Alligator sklerops (flg. 4),

waarvan ik beschikte over een bijzonder fraaie serie zoowel in \ \n

Fig. 4.

Nucleüë ruber bij Alligator sklerops.

GiESON-kleuring, alsook in WÉiGERT-PAi.-kleuring. De ligging der meer

scherp omschreven celgroep naast de uittredende oculimotorius-wortel

maakt de diagnose niel twijfelachtig.
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Ten slotte is ook bij de Testudö graeca (tig. 5) de celgroep duide-

lijk en scherp omschreven terug te vinden. Ook hier is de oculimo-

,*$ - -^

".'.>

:

. >«?ri-.'

Nucleus ruber bij Testudo graeca.

Fig. 5.

torius-kern in het sneevlak en zien we meerdere groote multipolaire

gangliencellen, die tot een duidelijke kerngroep vereenigd zijn. Het

praeparaat is gekleurd niet cresylviolet.

Voor zoover mij bekend, is deze celgroep bij reptielen oog nimmer

beschreven. Door bijgaande figuren meen ik het bestaan van het

grootcellige deel der roode kern ook voor de reptielen met voldoende

zekerheid te hebben aangetoond.

Het is echter niet alleen mogelijk de celgroep bij reptielen terug

te vinden, ook bij araphibiën is er nog sprake van een zeer duidelijk

omschreven kern, die volkomen gelijk gelocaliseerd is, dus ter hoogte

van den uittredenden oculimotorius-wortel. Het zijn weer dezelfde

reticulaire elementen, die zich lot een kern bijeengevoegd hebben.

In lig. (5 wordt een coupe gegeven van het cerebrum van Rana,

waarin de kerngroep zeer duidelijk is. Twee coupes meer caudaal-

waarts beginl de oculimotorius-kern, terwijl de oculimotorius-worte]

reeds bezig is uil te treden, zooals uit hel controle-praeparaat, dat

volgens Wi.k.kkt-I'al gekleurd is, te zien is. In dit celpraeparaat

zijn echter de wortelvezels onzichtbaar.

81

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XX. A°. 1911/12
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Wanneer we ter identificatie gebruik maken van het schema dat

door TuKT.iAkoiT ') voor Araraocoetes is opgesteld, dan zien we, dat

Nucleus ruber van Rana.

Kg. 6.

hij behalve de meer eaudaal gelegen groepen van reticulaire elemen-

ten, die alle door van Hoeveli, 3
j teruggevonden zijn, ook een

mesencephale groep onderscheidt. Bij deze allerlaagste vertebraat

beslaat deze groep uit weinige zeer groote mullipolaire cellen en het

is mogelijk deze celgroep, die wij als Lel prototype van het groot-

cellige deel van den nncleus ruber kunnen beschouwen, bij alle visschen

terug Ie vinden. De localisatie is altijd in de streek van de uittredende

ocuïimotorius-wortels. Als voorbeeld geef ik een coupe van Selache

J
) D. Tretjakoff. Das Nervensystem von Ammocoi'tes. II. Gehirn. Arch. f. mier.

Anat. umi. Entwicklungsges.

-> Loc. cit.
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Dwarscoupe door het mesencephalon van Selache.

Fig. 7.

(fig. 7 waar beiderzijds enkele groote multipolaire cellen te zien zijn.

Nucleus ruber bij Ciconia alba.

Fig. 8.

81*
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Om ten slotte don overgang naar do laagste mammalia duidelijk te

maken, voeg ik nog 2 figuren in : ten eerste een vogel, ten tweede

een lage mammaliër. .Mijn keuze viel op Ciconia alba, omdat daarvan

bijzonder fraaie praeparaten Ie mijner beschikking waren tig. 8).

Het is echter /.onder moeite mogelijk de roode korn bij alle andere

vogels op dezelfde plaats terug te vinden. Ik zag haar bij Columbus,

bij Casuaris, bij Spheniscus.

Ten slotte nou hot beeld, zooals hol zich bij den opossum (Didel-

phys marsupialis) voordoet (lig. 9).

In allo gevallen schijnt mij do identificatie zóó eenvoudig, dat een

verwarring mei andere celgroepen buitengesloten mag worden.

\

- >
y
k.:*

Nucleus rulier bij Didelphys marsupiali

Fig. 9.

Anatomie. — De Heer Winkler biedt eene mededeeling aan van

den Hoer C. ï. van Valkenburg: „Caudale verbindingen

van het corpus inammiUare"'.

(Mede aangeboden door den Heer L. Bolk).

Vier verbindingen van het corpus mammillare met andere hersen-

doden zijn bekend: een deel van de fornixvezelen verbindt het mei

den ammonshoorn ; de bundel van Vicq d'Azyr met den nucleus

anterior thalami; de bundel van Gudden mei de gelijknamige kern;
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de pedunculus corp. mammillaris heeft een tot nu toe onbekend

distaal eindpunt.

Deze mededeeling betreft de beide laatstgenoemde vezelsystemen.

Omtrent geen van beide lieerseht eenstemmigheid wat betreft oor-

sprong en einde: of de tractus (Hddkn in den nucl. tegmenli pro-

fundus ontspringt of eindigt; of de pedunculus corp. mam. in de

laterale kern van dit ganglion ontstaat of uitstraalt: de aangiften

hierover wijken af. Een exemplaar eener serie geopereerde konijnen

werd door het mes zoo getroffen, dat o.a. pedunkel en Güdden's

bundel werden gekwetst, terwijl Vicq d'Azyr's tractus en de fornix

ongeschonden bleven. Het dier werd na een half jaar gedood; het

onderzoek der in eene dooiloopende serie gesneden hersenen (ge-

kleurd volgens Pal, alterneerend met v. Gikson) bracht ten opzichte

der genoemde banen en kernen het volgende aan het licht. Het

mes, dat van de dorsale zijde was ingestoken, had o.a. de tusschen-

hersenen, voor een deel, links van de middellijn tot aan de basis

gekliefd. Daarbij was de pedunculus corp. mammillaris, weinig

distaal van de laterale niaminillariskern doorsneden; de distoventrale

sneerichting maakte het mogelijk dal de tractus Gudden, op de plaats

waar hij zich van den tractus Vicq d'Azyr afsplitst tevens geraakt

was; alleen zijn allermediaalste vezels waren gespaard. Defasciculus

retroflexus (Mkynkrt) was totaal verwoest. Verder was de snee door

het lateraalste deel van den fasciculus longitudinalis posterior, de

commissura posterior en het splenium corporis eallosi gegaan. Van
den thalamus opticus was, door eene bloeding, de mediaalste ventrale

kern zwaar beschadigd. Verder dislaal trok de wond zich allengs

dorsaal terug, langs de linkergrens van het centrale buisgrijs van

den aquaeductus Sjlvii dooi' de lamina commissuralis tecti loopeiule.

De rechterhelft van thalamus en stam was volkomen ongedeeld;

zoodat de secundaire degeneraties duidelijk te vervolgen waren.

'Jo. Hieruit bleek dat de pedunculus corporis mammillaris na zijn

aanvankelijk geheel ventralcn loop - mediaal van den pes pedun-

culi ipvramidebaan zich allengs voor een deel mediodorsaal

wendt. Dit deel legt zich dorsaal van den lemniscus rnedialis als

eenige dikke, los samenhangende fascikels. Tegen het einde der mid-

denhersenen wordt dit steeds moeilijker van let mediale lint af Ie

grenzen, en het schijnt, ter boogie van bel dwarsvlak, onmiddellijk

caudaal van den nucleus trochlearis, te gaan eindigen in den zooge-

naamden nucleus lemnisci rnedialis proprius. Het was mij echter niet

mogelijk dil overtuigend aan mijne praeparaten te bewijzen. Opzijn

weg hierheen, reeds gedurende zijn geheel-basalen loop, voegen zich

gezonde vezels bij den gedegenereerden bundel: men vindt deze niei
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terug tusschen de genoemde fascikels dorsaal van hei mediale Lint.

Vermoedelijk zijn deze ten deele afkomstig uit lemniscusbestanddeelen,

die zieli in liet proximale ponsdeel bij *\r\> pedunc. c. mammillaris

voegen (Wallenberg) en die zich ten deele naar het ganglion laterale ?)

ten deele daaroverheen naar celgroepen tusschen fornix eu Vicq

d'Azyk's bundel begeven.

In mijn geval kou ik vezels van de laatste soort vervolgen. Dat

inderdaad de laterale kern aan den pedunculus c. mam. oorsprong

geeft, -bleek uit de volkomen afwezigheid der, rechts goed bewaarde,

mooie gangüencellen. Dat lateraal gelegen vezels gedurende den

praepontienen loop van den ped. e. mam. van dezen uit in de streek

der substantia nigra, ventraal van het lint, zich begeven, slaat vast.

(her dit verband hoop ik later gegevens ie verschaffen:

2o. De tractus Gudden (mammillo-tegmentalis), uit veel fijnere,

mergarme vezels bestaande, was, zooals gezegd mei uitzondering van

hel meest mediaal gelegen deel, primair verwoest. Tot in den nucleus

Gudden (tegmenti profundus) was de secundaire degeneratie te ver-

volgen. De cellen dezer kern waren dichter op elkaar komen te staan

dan aan de gezonde rechter zijde. Een cel verlies althans van eenige

beteekenis was niet te vinden. Alleen een kleinere celgroep, meer

dorsaal, ongeveer tusschen de afdeelingen van den fasciculus longi-

ludinalis posterior gelegen, was links zeer sterk in aantal geslonken.

Wat de mediale kern van hel mammillare betreft, daarvan was de

linker dorsale kern, met uitzondering van het aan de mediaanlijn

geleg! n kleine deel, haar ganglieneellen kwijl.

Hieruit volgt ongedwongen dat de dorsale kern van het mediale

mammillare-ganglion aan den tractus Gudden oorsprong geeft
;
dat

deze bundel eindigt in den nucleus tegmenti profundus met uitzon-

dering van diens dorsale kleiner deel ; dat de vezels van dien bundel

gerangschikt zijn zooals ze uit de genoemde dorsale mam millaire kern

ontspringen, aangezien slechts de mediaal-gelegen oorsprongscellen

der niet vernietigde mediale vezels van den tractus Gudden behouden

waren.

Het komt mij waarschijnlijk voor, dal de dorsaal van den nucl.

legm. prof. s.s. gelegen cellen oorsprong' geven aan lateraal in den

fascic. longit. posterior frontaal trekkende vezels, die immers primair

Ier hoogte van de oculomoloriuskern vernietigd waren.

Reeds v. Gi dijen had voor bijna 30 jaar de dorsale mediale kern

van het mammillare als oorsprong' van den naai- hem genoemden

bundel aangegeven zonder echter algemeen bijval Ie vinden ^zie o.a.

Kölliker : Gewebelehrej.

Het tegenwoordige standpunt is naar het schijnt dat van Cajal, vol-
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geus wien de bundels van Vicq d'Azyr en Guddk.n uit een genieen-

schappelijken oorsprong 1

) tezamen dorsaal van liet corpus mammillare

komen te liggen (fascic. mammillaris princeps); een deel der vezel

gaat frontodorsaal naar den nucl. anterior thalami (Vicq d'Azyr) een

ander achterwaarts naar den nucl. Gudden (zie boven). Uit de onge-

reptheid der mediale-ventrale kernen van het corp. mammillare -

in overeenstemming met het behoud van den tractus Vtcq d'Azyr -

blijkt dat de zaak niet zoo schematisch is als Cajal haar verzinne-

lijkte in zijn teekening '), waarin hij een vezel, uit het mammillare

afkomstig, zich in tweeën laat deelen, aldus bestanddeelen voor beide

genoemde bundels afsplitsend.

Om mijn langs degeneratieven weg verkregen uitkomsten te con-

troleeren onderzocht ik konijnembrvonen van verschillenden leeftijd.

Ik deel hier alleen mede wat een exemplaar van 11 cm. lengte,

en een van 27 2
cm. vertoonen. Beider hersenen werden na paraffine

insluiting met cresylviolet gekleurd door dr. Droogleever Fortuyn

(frontale serie).

Embryo 11 cm. In beginsel zijn hier de verhoudingen zooals ze

bij het volwassen dier zijn, alle duidelijk terug te vinden. Met

grootere duidelijkheid is echter de afzonderlijke instraling van de

bundels van Gudden en Vicq d'Azyr te vervolgen. Dorsoproximaal

van hel corpus mammillare liggen beide systemen vereenigd. Het

mediaalste deel van den schijnbaar gemeenschappelijken stam straalt

het eerst naar beneden zoodra de dorsale kern van het mediale

mammillare-ganglion zich vertoont. Uit de vervolging in caudale

richting der serie blijkt, dat deze vezels uit den tractus Guddkn af-

komstig zijn, dien men, als de laterale (Vicq d'Azyr-) vezels ventraal

stralen, als een duidelijker) bundel getroffen ziet, den fascic. retroflexus

aan diens mediale zijde passeerende

De dorsale kern van het mediale mammillare heeft hier denzelfden

eenigszins schotelachtigen vorm als bij het volwassen dier en ligl in

de proximale helft ervan. De tractus Vicq d'Azyr zendt eerst zijn

laterale, distaler zijn overige vezels in het ventrale deel van het medi-

ale ganglion, waarin ze nog een eindweegs sagittaal naar achteren

loopen, (evenals de fascic. retroflexus dit in het gangl. interpe-

dunculare doel .

Terloops vernield ik de in dit stadium uiterst duidelijke uitstraling

van fornixvezels, dorsaal van hel corp. ' mammillare naar de overzijde

van den hypothalamus.

Embryo 2 1
/, cm. Een fasciculus Vicq d'Azyb ontbreek! nog. Hel

') Tcxt. del. sist. nervioso Tomo 11, segunda parte, Fig. 630, pag. 740.
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corpus mammillare bezit slechts een zeer geringe ventrale uitbochting,

waarin de ventrale kern van hel mediale ganglion zich zal vormen;

de dorsale kern daarvan is echter goed te herkennen. Tevens is de

tractus Güdden volkomen duidelijk, op zijn typische plaats den fase.

retroflexus voorbijgaande. De laterale kern en de ped. c. mammill.

zijn aanwezig evenals bij 't vorige embryo, uitgaande van zulke

jonge stadia zou men echter deze kern niet licht tol het mammillare

rekenen ;
daarvoor ligt ze te lateraal. De pedunkel ontspringt er

>terk sagittaal uit (op de wijs als bij het volwassen dier) en is daar-

door vrij lastig te herkennen.

l'it hel alléén voorkomen van den tractus Godden, terwijl Yicq

p'AzYR ontbreekt wordt op sprekende wijze de betrekkelijke onaf-

hankelijkheid dezer beide bundels toegelicht. De aanwezigheid der

dorsale kern stemt met het vorige eveneens fraai overeen. Klaar-

blijkelijk is Güdden's bundel ouder, en is met dien van Vicq d'Azyk

vooral secundair-topografisch verwant. Mogelijk zijn laterale kern

met pedunculus corporis niammillaris, dorsale kern van het mediale

ganglion met traelus Güdden van ouderen datum dan de ventrale

kern van het mediale ganglion, waarmee ('en deel van fornix, en

de tractus Vicq d'Azyk in verbinding staan. Aan de vergelijkend-

anatomen is een niet den pedunculus e. mam. wellicht homoloog

vezelsvsteem, met zeer overeenkomstige oorsprongskern, reeds bij

vele visschen (teleostei) bekend. Dit is met den tractus mammilloteg-

mentalis niet het geval (mededeeling van dr. Ariens Kappers).

Dat bij submammalia van een eorpusmammillare in engeren zin,

noch van een tractus Vicq d'Azyr iels gevonden wordt, staat vol-

gens de meesten vast. Daarmee vervalt levens de mogelijkheid van

fornixvezels, die de ammonsformatie met het mediale ganglion van

het mammillare zouden kunnen verbinden. Zij stralen alle naar den

hvpothalamus uit, overeenkomstig aan de meerderheid der fornixbe-

Manddeelen bij het konijn, die naar den hypothalamus (en tegmentum?)

zich richten.

Natuurkunde. - - De Heer van der Waals biedt een mededeeling

aan van Prol'. Dr. D. J. van der Waals Jr. : „Over cd' wet

der moleculaire attractie hij electrische dubbelpunten."

(Mede aangeboden door den Heer P. Zeeman.)

Prof. Al. Reinganum was zoo vriendelijk mij opmerkzaam te maken
op twee onjuistheden, die in mijn mededeeling onder bovenstaanden

titel ') voorkomen.

') Deze Verslagen XVII p. 130 en 391. Anna 1908.



( 1269
)

In de eerste plaats moet de formule voor £" op bl. 132 l.c. luiden:

e = - 1/4 cos
1 & -f sin

3
,'l

De factor - . die l.c. in deze en in de daaruit afgeleide formules

voorkomt, is bij vergissing ingevoerd.

Maar bovendien, en dit is ernstiger, moet de kans, dat de hoeken

<l
en >> tusschen bepaalde grenzen liggen, worden voorgesteld door:

ui'- ros
f

' 3 cos 8 3-
-f- I

C X — sin rrdu sin ihliï e rH

4

waarin de constante C niet, zooals 1. c. is geschied, mag' weggelaten

worden. Zij wordt natuurlijk bepaald door de voorwaarde, dat de

som van alle kansen gelijk 1 is. Zoo vindt men:

1

J.P"

n2 cos
f

' 3 c ,-.s2 3 -j_ 1

i/<l
f sin &dfre ' H

o o

Door een herleiding, analoog aan die, 1. c. uitgevoerd, kan men
gemakkelijk vinden :

1

C=
1 r% ,/.r

2cJ -ój Vaf—l

waarm c = —

.

Dit levert v E:

.n/.i:

J (pex _|_ e—ca
j

I/a-
2

- 1 1

E= -

Kf
il.r

|/>— 1

2ma

Voor / — O dus c= a wordt dit /•,' =
2 ?n

4

\ oor , = x dus e = wordt dit Zi = - —

.

Wil men de gemiddelde kracht in de lichting / vinden, dan moet

men vóór de integratie de waarde der polenlieele energie naar —r

differentieeren. Dit komt overeen met vermenigvuldigen mei -. Deze

factor blijft bij de integraties behouden zoodat de gemiddelde kracht
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in de twee gevallen wordt respectievelijk — en --2—-. Mijn
r* r't

conclusie l.c. dal de gemiddelde kracht sneller dan l

/r~> zou varieeren

is (lus niet juist: zij varieert bij t = oo evenredig met '/r' , bijlagere

temperaturen minder snel. Ik wil eraan herinneren, dat deze conclusies

alleen gelden wanneer de dichtheid zoo gering is, dat wisselwerking

van meer dan twee moleculen tegelijkertijd buiten beschouwing kan

gelaten worden. Neemt men deze wèl in aanmerking, dan zal men

ongetwijfeld weer een snellere afname van de kracht met den afstand

vinden.

Plantkunde. De lieer Went biedt een mededeeling aan van

i\m Heer C. P. Cohen Stuart : „Een studie over temperatuur-

coëfficiënten en dm regel ritu van 't Hoff".

(Mede aangeboden door den Heer J. W. Moll).

§ 1. Inleiding.

Naar aanleiding van een aantal onderzoekingen over den invloed

van de temperatuur op physiologische processen heb ik mij bezig-

gehouden met het bestudeeren van de beschikbare gegevens. Eenige

resultaten waartoe die literatuurstudie mij had geleid, deelde ik reeds

mee op de vergadering ^v Nederlandsche Botanische Vereeniging

in October 1911, en hoewel de verder reikende gevolgtrekkingen

een vrij hypothetisch karakter dragen, reden waarom door mij

een onderzoek is begonnen, dat eenige vraagpunten zal moeten

ophelderen meen ik toch goed Ie doen met reeds nu de hoofd-

resultaten te publiceeren, «laai- ze in de gevoerde diskussies eenige

nieuwe gezichtspunten openen.

Ik wil niet verzuimen hier aan de hoogleeraren Wekt en Cohkn

voor hun raadgevingen en belangstelling mijn erkentelijkheid te

betuigen ').

§ 2. Wat is i/r regel van van 't Hoff?

Altijd weer vindt men in de pbysisch- en physiologisch-chemische

literatuur den volgenden volzin: „Volgens van 't Hoff wordt dr

reahtiesnelheid bij elke 10° temperatuurstierhooging twee tot driemaal

zoo groot" („R. G. T. regel" 5
)). Vooral zijn het de physiologen, die

i) Zoo "juist verscheen de dissertatie van Mej. van A.mstel, waarin zij haar

uitvoerige mededeelingen doet. Ik kon daarvan tol mijn spijt geen gebruik meer maken.

-j Kaniïz, Zschr. f. Elektrochem. X11I (1907), p. 707.
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zich gaarne van de bepaling van den temperatuurcoëfficiënt be-

dienen om uit zijn grootte te beslissen
: of een gegeven proces

„chemisch" of „physisch" verloopl >!! die zich daarbij beroepen op

bovenstaanden, foutief aangehaalden regel. Ik wil trachten aan te

toouen dat uit de formule van \ w 't Hoi f zeil blijkt, dat de ge-

bruikelijke interpretatie van den „R. (i. T. regel'' omtrent de stand-

vastigheid van i\v\\ coëfficiënt op een misverstand berust.

Onder temperatuurcoëfficiënt versta ik bet quotiënt (Q) van twee

reaktiesnelheden die een konstant temperatuurinterval, gewoonlijk

ld ('.. van elkaar verwijderd zijn. (iaat men dan uit van de ver-

onderstelling, dat deze temperatuurcoëfficiënt voor elke 10° verhooging

2 a .*! bedraagt, dan ligt het voor de hand dat men deze funktie

grafisch voorsteli door een exponentieel opstijgende kromme. „Bilden

die Temperaturen eine arithmetische Reihe, so bilden die Geschwin-

digkeiten eine geometrische"*). Het is duidelijk, dat, als detempera-

tuurcoëfficiënten van deze funktie ook weer in een coördinatenstelsel

worden gebracht, waarvan de abscissen de temperaturen en de

ordinaten de coëfficiënten verbeelden, dat de nieuwe funktie dan

voorgesteld wordt door een lijn evenwijdig met de abseis : immers,

men neemt aan, dat de coëfficiënt konstant is.

Men wist echter sinds lang, en ook van 't Hoff schrijft reeds ')

dat hij niet konstant is, maar dat hij daalt wanneer de temperatuur

stijgt en omgekeerd. Maai' als de coëfficiënt daalt, dan beteekent dit,

dat de reaktieversnelling vermindert, en dit weer, dat de kromme
der reaktiesnelheid geen exponentieels meer is.

Trautz en Voi.kmann ' waren de eersten, die aan de daling der

temperatuurcoëfficiënten hun volle aandacht schonken. Bij de verzee-

ping van een groot -aantal esters met Ba(OH), en NaOH 5
) vonden

zij zeer goed overeenkomende versnel lingskrommen PI. II, tig. 1),

20°
die alle de eigenaardigheid bezaten, dat zij ongeveer hij —- een

50°
maximum vertoonden en bij hooge temperatuur -—- een vlak ver-

loop aannamen. De schrijvers hebben zich dan in hoofdzaak bezig-

gehouden met het zoeken naar een oorzaak voor het maximum bij

'-'••
!

en het gelukte hun er een te vinden, n.1. een onregelmatigheid

') Vooral Snyder, Univ. Ghicago Publ., Physiol. 11 (1905), p. 125. Arch. f. Anat.

n. Physiol., Physiol. Abt. 1907, p. 113. Amer.Journ. of Physiol. XXII (1908) p. 309.

i Van 't Hoff-Cohen, Studiën ;:. chetn. Dynamik 1896, p. l_ s
.

:;

i Studiën, p. 128. Vorlesungen 1898, I. p. 224.
:

i Zschr. I'. physik. Ghem. LXIV (1908 ,

oerd door Volkmamh, Inaug. Diss., Freiburg i. B., 1908.
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di]
. . ,. ....

in de funktie — (waarin i\ = inwendige wrijving) en een maximum
dT

,P r,

in — , beide bij 20°. Op de door ben opgestelde formule zal ik
CL L

hier niel ingaan ; ik vermeld slechts, dat door het invoeren van

inderdaad een maximum in de berekende kromme wordt
dT

verkregen ]

).

Men ziet hier weer het lang vermoede verband tusschen reaktie-

snêlheid en inwendige wrijving opduiken, dat door velen wordt

beschouwd als een postulaat om te kunnen geraken tot een formu-

leering in absolute maat van de reaktiesnelheid der chemische

processen a
). Intusschen is het niet dit waarop ik de aandacht wilde

vestigen.

< >ns einddoel is hel, de gedaante van de volledige coëfficiënten-

kromme vast te stellen in verband met het verloop van de volledige

kromme reaktiesnelheid-teniperatuur. Hoewel dit doel op het oogen-

blik nog niet te bereiken is, kunnen wij toch wel beginnen met

eenige gevolgtrekkingen te maken uit de formule die reeds eenige

eigenschappen van de gezochte funktie vertegenwoordigt, n.1. de

door van 't Hoit ') opgestelde en door Akkhenius 4

) vereenvoudigde

formule :

(/ /// / .1

,rr ~Y2 ' • - • • • • (
)

waarin / = reaktiesnelheid bij konstante abs. temperatuur T, en die

bij integratie overgaat in

/, T.— T,

of, als 'J\—'l\ = 10° en '= Q (coëfficiënt

'*H£ <*>

Hierin is A gelijk aan ' van van 't Hoff 5

) of— van Arrhenius')

M Zie echter v. Haleas, Z.schr. f. physik. Ghem. LXVII (1909;, p, 179.

s
) De bekende analogie met de wet van Ohm. O.?.. Nernst, Theor. Chemie, 6. Aufl.

(1909), p. 672. Van 't Hoff, Vorles. 1. p. 171.

*) Études de dynam. chim. 1SS4, p. 115. Studiën, p. 127, 152.

*) Zschr. f. physik. Ghem. IV (1889), p, 234.

'i Studiën, p. 154. Ostw. Klass. 110. p. •_>'.•.

'i tmmunochemie 1907.
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en steil de halve omzettings- (b.v. dissociatie-) warmte voor. Deze

grootlieid is een temperatuurfunktie, maar daar zij dit in veel

geringei'e mate is dan de coëfficiënt Q en slechts een eerste benade-

ring mijn doel is, zal ik haar konstanl onderstellen en 5500 substi-

tueeren, wat ongeveer het gemiddelde is van de waarden bij Volkmann.

De Q-kromme begint natuurlijk bij 7', = 10° abs. temp. Daar is

10A
log Q. n

= —
• = oo Q — oo

"
10

2.3 X 10 X O

logQ, =119
lo,jQ, = 40

logQS0
= 12

lo9 Qioo = ll37

log Q200 = 0.628 Q.200 = 4.25

log Q28S = 0.309 Q293 = 2.04

hgQi3S
= 0.222 Q,„ = l-67

log q;„ = 0.047 Q. 00
= 1.11

/,w^ =— = 0- Qoo =1-00
00

730
De coëfficiënt Q., ao voor —- komt zeer nabij aan de door—oo

Plotnikow l

)
gevonden waarde 6.2, maar dit is zeer begrijpelijk als

men weet, dat A voor die reaktie en bij die temperatuur ± 6000

bedraagt. Eveneens slaat de coëfficiënt van Kooy ") bi; 640°—719°

abs. temp., die 1.17 is bij 700°, in verband niet de waarde aldaar

van A = 7790. Verder ziet men, dat de Q-kromme asymptotisch

moet verloopen zoowel ten opzichte van de ordinaat als van de abscis.

Mij dunkt, uit bovenstaande getallen blijkt haast aanschouwelijk

wal de beteekenis is van de kritieke passage'): "Bei der grössten

Zahl der bis jel/.t in dieser Richtung untersuchten Falie, welche

sicli ant' das Temperaturinterval] 0' 184° beziehen, ist nnn sehr

auffallend das Geschwindigkeitsverhaltniss für 10 Grad Temperatur-

erhöhung etwa 2 bis 3 bei gewöhnlicher Temperatur, m.a.W. : eine

Temperaturerhöhung um LO Grad verdoppelt, resp. verdreifacht die

Reaktionsgeschwindigkeit". Niet op "10 Grad Temperaturerhöhung"

moet de nadruk vallen, maar op "ettoa 2 bis 3 bei gewöhnlicher

i Diss, Leipzig L905. Zschr. I'. physik. Ghem. LUI (1905), p 030. -

Gebruikl men de formule van Arrhemus i. p. v. die van Berthelot, dan krijgt

men bovendien o = 5.77.

2) Diss. Amsterdam 1893. - Zschr. I'. physik. Ghem. IV (1889), p. 226.

i Van 't Hopf < Iohen, Studiën p. 1-28.
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Temperatur". Het is immers wel eigenaardig dat bij de krommen van

de meest uiteenloopende processen, waarbij A de meest verschillende

waarden kan aannemen, en dus bij de meest varieerende krommen

toch van verreweg de meeste lijnen een deel wordt afgesneden door

den rechthoek, die gevormd wordt door de abscissen 0° en 50° C

en de ordinaten (coëfficiënten) 2 en 3. Of de lijnen binnen dien

rechthoek snel of langzaam dalen, of ze de heele lengte ervan door-

loopen^daii wel een punt ervan aanraken, dat doet niets ter zake!

Het is dan ook maar een algemeen beginsel, een regel, geen wet 1

).

Het zou nu van grool belang zijn om langs mathematischen weg tot

een exakte omschrijving der Q-kromme te geraken. Stellen wij voor een

oogenblik het eenvoudigste ge-

val, dal n.1. de Mijn (reaktie-

snelheid) een rechte is, — welke

veronderstelling, het zij hier met

: nadruk aan toegevoegd, een zui-

! ver mathematische is en vol-

strekt onafhankelijk van eenige

i Z(#+/Ophysisch- of physiologisch-che-

mische hypothese --dan is ook

de Q-kromme een eenvoudige
T x temperatuurfunktie. Want, in

het algemeen, is

*1= /(« + *)

K
"_

J (»)

(zie tekstfiguur 1)

dus Q = f(» + h)
1 +

ƒ(» + /')-/(')

1 +
h

ƒ(«)

f{* + h)—f(°>)

h

(4)

/ (•)

h
~- 1 + T7T • /' *

i w
welke algemeene vergelijking, als men in het oog houdt, dat h steeds

= 10° wordt gesteld en dat ƒ [x) de kleinste der beschouwde ordi-

naten is en door kr—io mag worden voorgesteld, overgaat in

Q = l+_^_ . f(x) (5)
KT—10

Het is nu duidelijk wat de formule (5) ons leert omtrent de ge-

v
) Cf. v. Halbak, lx. pag. 168 e.v. „Die R. G. T.-Regel kann also höchstens

in der Form bestehen bleiben, dass sich die Temperaturkoeffizienten in dem

Gebiete der messbaren Geschwindigkeiten zwischen zwei und dreihaufen.' (p. 171).

Ook Traütz, Zschr. f. physik Ghera. LXVI (1909), p. 506.
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daante der Q-kromme als k een lineaire funktie is. Want daar

f' (ai) = tg r z= m konstant, dus

LOwi

Q = 1 + ;

«r—10

is (Q—1). Ay_io= 10 m= konstant.

Daar nu &r—10) als de funktie volgens de onderstelling lineair is

en zooals werkelijk het geval is, door den oorsprong gaat (d.w.z.

bij 0° abs. temp. is k= 0), evenredig is met de absolute tempera-

tuur, mag men ook schrijven :

(Q—l). T= konstant (6)

en hieruit volgt weer aanstonds dat de Q-kromme een rechthoekige

hyperbool is. waarvan 't eene been asympfotisch nadert tot de Y-as

(coëfficiënt) en 't andere op een afstand 1 evenwijdig verloopt aan

de abscis abs. temp.). Dat deze hyperbolische gedaante niets bijzon-

ders is en slechts beteekent dat bij een rechte lijn het verschil tusschen

twee opeenvolgende /.-waarden konstant is, blijkt dadelijk als men

beide leden van (5) met kr-io vermenigvuldigt.

Welke toepassing dit resultaat kan vinden, zal uit de volgende

§ blijken
1

. Dat de ^-funktie voor een exponentieele /-kromme een

horizontale rechte is, schreef ik boven al.

Om echter de Q-funktie voor een willekeurige reaktie vast te

stellen komt men met de formule van van 't Hoff-Arrhkniüs niets verder.

Wat is hiervan de oorzaak: Kukel en alleen onze onbekendheid

met de grootheid A. Want eerst als deze kwantitatief bekend gewor-

den is, n.l. als f T), dan is een beslissend oordeel omtrent de geo-

metrische beteekenis van de besproken formule mogelijk. Daarom is

het in de allereerste plaats noodig
;
dat de formule van van 't Hoff-

Arkhenrs niet gebruikt wordt om snelheidskonstanten of -coëfficiënten

te interpoleeren want die behoort het experiment te leveren), maar
on, .1 resp. ,'( in zijn afhankelijkheid van de temperatuur te leeren

kennen. De daartoe vereischte bepalingen moeten op regelmatige

afstanden (het best om de 1 a 5°) geschieden, daar men op dit oogenblik

niets heeft aan bepalingen bij willekeurige temperaturen en interpo-

latie met de formule van Akkiikmi s of Bbrthelot.

Daarbij zijn er twee standpunten waarop men zich kan plaatsen.

Vooreersl kan men de formule beschouwen als zuiver rationeel (uit

de thermodynamica afgeleid '. en daarbij A identiek met de halve

dissociatiewarmte stellen; blijkt het. dal op de reaktiesnelheid nog

'i In plaats van il'
1 hierboven gegeven elementaire afleiding zou men gebruik

kunnen maken van dr reeks van Taylor (dr. M. .). van Uven was zou vriendelijk

mij hierop te wijzen) of b.v. van de methode bij Chwolson, Lehrb. d. Physik lil

11905), p. 11'.
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meer faktoren dan deze hun invloed doen gelden, dan moeten die

in de formule ingevoerd worden. Ik denk bier b.v. aan de inwendige

wrijving. Daar de thermodynamica ('2e hoofdwet) slechts een uit-

spraak levert over de mogelijkheid van energetische omzettingen,

niet over de wijze waarop de omzettingen geschieden, en daarom

ook niet over het arheidsverlies door wrijving, is dit gebrek zeer

begrijpelijk in een thermodynamische formule. Beschouwt men echter

de formule van van 't IIoif als interpolatieformule, d. w. z. als een

uitdrukking, die zich zoo nauw mogelijk aansluit aan de waarnemin-

gen, waarin A een z.g. interpolatiekonstante, d. i. veeleer een

vraagteeken dan een „standvastige" grootheid voorstelt, dan moet

men zich ten doel stellen deze grootheid te splitsen in eenigc andere,

waaronder b.v. de dissociatiewarmte en de weerstand zouden kunnen

voorkomen.

Het schijnt mij toe, dat de laatste opvatting in de praktijk veel

voor heeft. Maar dan heeft het opgeven van één jt-waarde vooreen

reaktie (bij geheel willekeurige temperatuur !), zooals men in den

laatsten tijd op voorbeeld van Arrhenius vaak doet, absoluut geen

zin, ja, dit is zelfs een /eer onvoorzichtige generalisatie. Dat ziet

men dadelijk als men b.v. voor de proeven van Volkmann de bij-

behoorende k-krommen konstrueerl. Ook in de volgende § zal dit

duidelijk blijken.

Feitelijk kan men dus zeggen dat elke reaktie (en 't hoeft niet

eens een chemisch proces te zijn!) door de formule van van 't Hoff-

Arrhenus voorgesteld kan worden: men behoeft slechts geschikte

waarden te neven aan de interpolatiekonstante A. Maar dan betee-

kent het konstateeren van die „toepasselijkheid" al zeer weinig, b.v.

bij serumreakties (proeven van Madsen c.s., Arrhenius 1

).

De resultaten van onze beschouwingen kunnen aldus samengevat

worden :

I. De kromme die, bij chemische reakties, hel verband tusschen

reaktiesnelheid en temperatuur voorstelt, is geen exponentieele; ter-

wijl de kromme voorliet verband tusschen de temperatuurcoëfflciënten

en de temperatuur daarom geen horizontale lijn is.

II. Is de reaktiesnelheidfunktie een rechte, dan is de coëfficiënten-

kromme een rechthoekige hyperbool.

III. Omtrent de ware gedaante der gezochte funkties is niets niet

zekerheid te zeggen vóór de grootheid A volledig gedefinieerd is.

§ 3. De temperatuurcoëfficiënten run levensprocessen.

Na al wat in het voorgaande is gezegd omtrent de algemeenheid eener

') Immunochemie 1907.
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daling der temperatuurcoëfficiënten van chemische processen bij toe-

nemende temperatuur, kan liet nauwelijks verwondering baren, als

blijkt dat ook de processen in het levende organisme niet aan dezen

regel ontsnappen. Kamt/, 1

) was de eerste, die dit opmerkte en het

zelfs blijkbaar als een essentieele overeenkomst beschouwde. Dat zijn

opmerking echter in 'l geheel niet bekend geworden is, dit blijkt

wel uit de diskussies die na '1905 in de literatuur voorkomen. Ik

denk hierbij o. a. aan mej. van Amstel en prof. van Iterson 2
), het

recente onderzoek van Mlle Filon 3
) en andere. Men redeneert aldus:

,,de „regel van van 't Hoff" is niet toepasselijk op levensprocessen,

want de coëfficiënt daalt, en is te hoog bij lage, te laag bij hooge

temperaturen." ik behoef wel nauwelijks te zeggen, dat deze opvatting

voor goed van de baan — moest zijn. Tegen het argument van

Rutgers ') (n.1. dat ook Trautz en Volkmann dalende coëfficiënten

hadden gevonden - - waarmee hij dus den spijker op den kop sloeg)

verweren v. A. en v. I. zich met de woorden 5

): „Geeft men loc,

dat physiologische processen zich ook bij onschadelijke temperaturen

niet aan den regel van van 't Hoff behoeven te storen, wat blijft

er dan over van de theorie van Blackman ?" Wel, het komt er maai*

op aan ir,)/ men onder regel i-<h> van 't Hoff verstaat, waaraan die

processen zich moeten storen!

Kort geleden verscheen een artikel van Snyder ,;

) „On the meaning o!'

variation in the magnitude of temperature coefficients of physiological

processes". Hier wordt het dalingsprincipe openlijk uitgesproken en d

tal van cijfers gestaafd. Het komt mij evenwel voor, dat al deze cijfers,

ontleend aan de ingewikkeldste processen uit de physiologie der dieren,

geen betrouwbare basis uitmaken om ook maar een klein gebouwtje van

theoretische gevolgtrekkingen op te kunnen plaatsen. Wat evenwel

zeer verdienstelijk is, dat is dat hij, met Todd 7
) dadelijk een poging

gedaan heeft om (in aansluiting aan Volkmann's hypothese) de in-

wendige wrijving der lichaamsvochten onder den invloed der tempe-

ratuur te meten. Hij vindt een daling van t
i

bij temperatuursverhooging

dri
parallel aan — - van water.
1 dT

!) Zschr. f. Elektrochem. XI (1905), p. 689. Zie ook Jost, Biol. Gbl. XXVI
(190Ü). p. 229. Daarna Kanitz, Biol. Gbl. XXVII (1907), p. 15. Cohen, Vortrage

f. Aerzte üb. physik. (Jliem. 1907, p. 50.

-) Versl. Kon. Akad. 28. 5. 10, p. 106 on 29. 10. 10, p. 534.

3
) Journ. d. physiol. et d. pathol. génér. X11I (1911), p, 19.

*) Diss. Utrecht 1910, p. 152. Versl. Kon. Akad. 21. 9. 10 p. 388.

') L. c. pag. 542.
,;

) Amer. Journ. of Physiol. XXV1Ü (1911), p. 167.

") lbid. pag. 161.

82

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XX. A°. 1911/12.
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Zooals gewoonlijk, is ook hier helaas weer de bepaling „within

physiological limits" geschied, terwijl toch juist de studie der afster-

vingsverschijnselen uiterst belangrijke gegevens kan verschaffen omtrent

den toestand waarin hel onbeschadigde protoplasma zich bevindt 1

),

Het uitstrekken van de proeven tot hoogere en lagere temperaturen,

dat in den loop van een onderzoek een betrekkelijk geringe moeite

is, zon deze proeven veel vruchtbaarder maken.

Gezien de weinige resultaten die het genoemde onderzoek opleverde

(de theorie van Blackman met haar ap- en dependenties is in de

phjsiologie der dieren blijkbaar nog onbekend
'

3

) i mag ik daar wel

van afstappen en overgaan tol de reeks botanische publicaties, waar-

uil gegevens zijn te putten voor ons doel. Hieronder geef ik een

lijst van de door mij gebruikte literatuur.

1 lij mijn berekeningen en konstrukties ben ik uitgegaan van de

veronderstelling, dat de opgegeven cijfers voor de reaktiesnelheden

zonder fout zijn. Ik ben mij bewust dat ik hiermee een ketterij heb

begaan. Tot mijn verontschuldiging moge in de eerste plaats dienen

'lal een kritische schifting onmogelijk is, daar in verreweg de meeste

gevallen de foutenbronnen niel naar aantal of grootte gegeven zijn.

Bovendien heb ik willen zien wat een stipte berekening naar gegevens,

die toch zeker over 't algemeen in alle richtingen konden varieeren,

zou opleveren.

Ik meen te mogen zeggen, dat het resultaat, dat neergelegd is in

de bijgevoegde Q-krommen, mijn handelwijze eenigszins rechtvaardigt.

En wel om drie redenen: in de eerste plaats omdat het verloop der

krommen vrij regelmatig is, - - ten tweede omdat bij die onderzoe-

kingen, vooral die van Kt vpf.k, waar rekening is gehouden met den

verwarmingsduur daarover ontbreken alle gegevens bij proeven met

dieren) de krommen voor één zelfden duur van verwarming fraai

parallel verloopen, - en ten slotte de opvallendste eigenschap, dat

n.1. het verloop van de coël'liciëntenkronmien aan één algemeen type

beantwoordt. Ik kan dit type misschien het best kenmerken door het

te vergelijken met de bekende geknikte gas-isotbermen.

Hoewel de volgende beschouwingen in meerdere of mindere mate op

alle gekonstrueerde krommen toepasselijk zijn, zal ik steeds vooral het

oog gevestigd houden op de krommen van Kuyper (Plaat I), daar zijn

cijfers (vooral die voor I'isuni) denkelijk wel de nauwkeurigste zijn,

'i Zie het interessante artikel van H. W. Fisgiier, Beitr. z. Biol. d, Pfl. IX

(1910), p. 133. Kolt. Zschr. VIII (1911), p. 291.

-) Höber wijdt in zijn omvangrijk werk (Physik. Ghem. d. Zelle u. d. Gewebe,

3. Aiifl. 1911) nog altijd slechts één hoofdstuk aan de physiologisch-chemische

kinetika, en daarin nauwelijks eenige woorden aan de optimumkweslie.
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die men op phvsiologiseb gebied omtrent temperatuurcoëfficiënten bezit.

Men zal nu de volgende bijzonderheden kunnen ontdekken :

15°
L°. Vele lijnen bezitten een maximum bij ——

.

O

2°. Er is in de opeenvolgende uren een streven te bespeuren in de

coëfficiëntenlu'ommen om van een zwakke in een snelle daling over

te gaan.

3°. In alle lijnen ziet uien een streven om tot 35° a 40° den coëffi-

ciënt 1 asymptotisch te naderen. Daarna verandert de richting in een

snel dalende.

4". De krommen van Nageli, Velten, van Russelberghe èn Rdtgers

(PI. II, tigg. 4a; 45

—

c; 3b; 3a) dalen veel sneller dan de andere.

5°. Alle krommen dalen veel sneller dan die van Volkmann l

).

Ik heb verder bij de vijf ^-krommen voor Pisum met behulp van

de formule van Arrhënius de bijbehoorende J-krommen gekonsrrueerd



( 1280 )

— uil elke waarde van Q kan men nl. oen waarde van .1 bere-

kenen en hieraan zal men gemakkelijk zien, dat (evenals ik voor

de esters van Volkmann opmerkte) A alles behalve konstant is, "en

ook hier geldl dus het gezegde omtrent hel voorbarig generaliseeren

der .I-waarden. In tekstfig. 2 heb ik de plaats aangegeven waar

volgens Arrheniüs 3

) , :
de" 4-waarde ligt, nl. bij f*= 2A = 14800

berekend naar Clausen')). Men ziet, dal van een werkelijk ,.gemid-

delde" geen sprake is. zelfs niet als men alleen de „onschadelijke"

temperaturen beschouwt. Alen zal ook zien dal -1 bij supra-optimale

temperaturen snel zeef groote negatieve waarden krijgt. Dit ligl

opgesloten in de formule lnQ= ,., ,., , daar, als^ Q = 1, A = 0, en

als Q = 0, A = — oo.

Hel laatste beleekent natuurlijk dal de ademhaling heeft opgehouden,

resp. de dood is ingetreden. De coëfficiënt Q zelf wordt nooit negatief:

Om nu over te gaan tot de bespreking van de onder 1" genoemde

enschap: Is het maximum, dat in vele Q-krommen optreedt, een

echt maximum? Het komt zóó vaak voor, dat men aan een regel moet

denken ; en men wordt vanzelf herinnerd aan het maximum dat Traütz

'20°

en Volkmann steeds bij - vonden. Het verdient vermelding,*dal zij

den weg openlaten tol een lager gelegen maximum, daar zij om de

10° bepalingen hebben gedaan '). liet zou de moeite waard zijn dit

maximum ook bij physiologische processen te onderzoeken om een

eventueel verband met aan te toonen. Al te véél gewicht mag
dl

men nog niet aan het maximum hechten, daar bij 0° de waarnemings-

10°
fouten aanmerkelijk kunnen zijn, en deze zich bij het quotiënt —

—

doen gelden.

Wat het tweede punl betreft, d.i. dus het dalen der coëfficiënten

in de opeenvolgende uren, hierbij kan men opmerken dat de lijn

van 1 uur verwarmen dikwijls (onregelmatige ?) slingeringen vertoont,

terwijl de andere lijnen elkaar meestal min of meer regelmatig opvol

-

Q,
>) De snelheid der daling zou men natuurlijk weer kunnen uitdrukken in — . Tn

de praktijk veroorzaakt dit echter grove fouten (zie v. Hai.ban, l.c).

i Immunocbemie 1907, p. S8.

3
) Landw. Jahrb. XIX (1890), p. 893.

') Dis-, pag. 25. Zschr. 1'. physik. Chem. LV1V (1908). ,Wir sehen nur, dass

ein Maximum der Bescbleunigung in der Nahe, wahrscheinlich unterhalb von 20

Grad liegt."
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gen. En als men nu bedenkt, dat de lijnen van Volkmann zeer zwak

helden, dan krijgt men den indruk dat de 1 uur-lijn nadert tot de

lijnen voor reoJdi.es in vitro
l

) en dat de volgende lijnen zich hoe

langer hoe meer afwijkend gaan gedragen. Dit is juist wat Blackman

ten opzichte van de reaktiesnelheden heeft beweerd, en met hem
kunnen wij aannemen, dat de overeenkomst volkomen zon zijn als

de waarnemingen konden verricht worden na een oneindig kleinen

tijd van voorverwarming.

Laat ik hier even opmerken dat men in de konstruktie der Q-

krommen een middel heeft om de in de k-kromme nagenoeg onzicht-

bare onregelmatigheden aan te toonen. Daar bovendien de verschil-

lende Q-krommen direkt vergelijkbaar zijn (gelijke verhoudingen der

eenheden aangenomen), in tegenstelling met de i-krommen, die van

helling veranderen naarmate men de o-oorden der eenheden anders

kiest, is de konstruktie der Q-krommen veel korrekter en gewichtiger

i/on /ui trekken der k-krommen.

Over het derde pnnt (asymptotisch verloop bij Q= 1) het volgende.

We zagen in de vorige § dat bij lineair versnelde reakties de coëffi-

ciënt bij 1 asymptotisch verloopt. Hiermee in overeenstemming is

het gedrag der physiologische coëfficiënten bij „onschadelijke tempe-

raturen". De bovenste grens van deze temperaturen wisselt tusschen

25° en 40° al naar gelang van het proces en van het objekt. Van
deze temperatuur af zou men een „theoretische" asymptotische lijn

verder kunnen trekken. (Hetzelfde ziet men bij de .I-krommen.) De
verklaring van het genoemde verschijnsel is natuurlijk eenvoudig hierin

gelegen, dat de i-krommen bij de infra-optimale temperaturen vaak

zeer weinig van rechte lijnen verschillen. Dan moet ook de (^-kromme

op een hyperbool gaan lijken.

Ten slotte het vierde en het vijfde punt, betretiende de meer of

minder snelle daling. Uit de kromme van Naokli blijkt, dat de
10°

„abnormaal ' hooge coëfficiënt van Rütgers voor — , n.1. 6.75, niet

langer alleen staat, ja zelfs overtroffen wordt door het reusachtig

/ 10°
hooge cijfer 9.33 I N. B. door extrapolatie uit —, dus waarschijnlijk

te laag
J

bij Nitella. Rütgers') schreef zijn coëfficiënt toe aan den

groeistilstand bij 0° C. Het ligt voor de hand hier dadelijk te denken

x
) Uit latere physisch-chemische onderzoekingen zal moeten blijken of mijn

generalisatie van Volkmann's proeven gerechtvaardigd is.

-) Diss. pag. 133. Versl Kon. Akad. p. 383.



( J2S2 )

aan den stilstand van de protoplasmastrooming en de zeer geringe

diosmose bij 0°. Wat is de oorzaak van deze „Kaltestarre", waarvan

men geneigd is zich met een „bevriezing" af te maken? Wat is er

voor de afkoeling van een emnlsie-kolloid karakteristieker dan de

reusachtige vergrootingsfoenemM^ — ƒ'(#)> dus ook Q — van de

inwendige wrijving? '

Ik ben inderdaad overtuigd, dat door het onderzoek naar den

invloed der temperatuur op de inwendige wrijving van emulsoiden

het mystieke waas, dat over „Kalte-" en „Warmestarre" nog steeds ligt

uitgespreid, zooal niet zal kunnen worden verdreven, dan toch in elk

geval aanmerkelijk doorzichtiger zal worden gemaakt. Ik kan hierop niet

nader ingaan. Ik wil slechts opmerken, dat ik zeer skeptisch gestemd

ben omtrent de „chemiciteit" van een proces wanneer het een hoogen

temperatuurcoëffieiënl bezit. Het juiste onderscheid tusschen een

zuiver physisch beïnvloede en een zuiver chemische physiologische

^•kromme zou eerst dan recht duidelijk worden als men beide soorten

van krommen met elkaar kon vergelijken. Maar al zeer opmerkelijk

is het, dat nog geen enkel geval bekend geworden is, waar de coëffi-

ciënten doorloopend „physische" waarden bezitten, zelfs niet daar waar

men een zuiver physischen invloed mocht verwachten (protoplasma-

strooming, diosmose). Mag men nu dit resultaat zoo maar op een

(chemischen) stofwisselingsinvloed schuiven ? Dat is toch wel wat al

te makkelijk. Geheel sluit ik mij aan bij het harde oordeel van

Sütherland 3
) : „In order that t/w chemical iheory of nerve-impulse

muil prove helpful it mast slum- in some reasonable way hom the

velocity of propagation of' u chemical reaction along u nerve can be

proportional to t/w metaphorically so-called velocity of reaction at any

point in t/w nerve."

M.i. mag men uit een coëfficiënt 2 a S slechts dan „konkludeeren"

tot een chemisch proces . . . als men daar van te voren zeker van

was (ademhaling, assimilatie). -

Tcu slotte wil ik zeer in het kort de gevolgtrekkingen aangeven,

die uit het voorgaande zijn te maken met betrekking tol de theorie

van Blackman 3
), die het temperatuursoptimum bij physiologische

processen verklaart uit de samenwerking van een gunstigen en een

schadelijken invloed. Het bewijs voor deze theorie is geheel gebaseerd

op de onderstelling (welke foutief gebleken is), dat de reaktiesnelheid-

(£-)kromme volgens van 't Hoff een exponentieele funktie is ; naar

deze kromme (de „O-uur lijn") worden alle waargenomen reaktie-

') Wo. Ostwald. Kolloidchemie 1911, p. 204, 221.

-) Amer. Journ. of Physiol. XX1I1 (1908) p. 128.

") Ann. of Bot. XIX (1905), p. 281.
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snelheden geëxtrapoleerd, en komen deze extrapolatiekrommen in de

„theoretisch vereischte" punten terecht, dan is volgens Blackman de

zaak gezond en gaat de regel van van 't Hoff ook bij schadelijke

temperaturen door.

De theorie van Blackman is bestreden geworden door van Amstki.

en van Iterson (l.c). Dezen gaan van een geheel andere extra-

polatiemethode uit en geraken daarmee tot geheel tegenovergestelde

resultaten. Op deze kwestie ga ik hier niet verder in. De bruikbaar-

heid van hun extrapolatiemethode laat ik dus ook buiten beschouwing.

Maar een andere vraag is deze : Is de methode van Blackman

bruikbaar? Natuurlijk niet. Daar Blackman zijn verwarmingskrommen

extrapoleert naar een niet ..chemische", maar volmaakt denkbeeldige

en loillekeurige
l

) lijn, deugen noch de punten, waarin die krommen
terecht komen, noch de konklusies die uit die overeenstemming

getrokken worden, en het bewijs voor zijn theorie, dat steunt op

deze konklusies, is waardeloos. Dus is zijn theorie — ook waardeloos ?

Neen, althans, dit geloof ik niet. De juistheid der theorie van

Blackman is alleen op dit oogenblik niet te beioijzen. Wist men wat

de ware kromme was (maar dit wacht op een chemische definitie

van A), dan zou men pas met extrapoleeren iets kunnen bereiken.

Intusschen kan men niets doen dan waarsehijnlijkheidsgronden aan-

voeren. Eenige daarvan heb ik reeds genoemd. Een ander argument,

kan men zien in het volgende. Als men het laatste stuk der /-lijn

vóór het konkaaf buigen rechtlijnig verlengt en hierheen extrapoleert,

dan verkrijgt men veel beter vloeiende krommen dan met de expo-

nentieele lijn van Blackman. Dit gaat o.a. mooi met Kuyper's kromme
voor Triticum : bij Pisum heelt men een lijn noodig, die ligt tusschen

een rechtlijnige en een èxponentieele verlenging. Hieruit volgt dat

het scherpe antagonisme tusschen de „O-uur lijn" van Blackman en

die van v. Amstf.l en v. Itejrson aanmerkelijk vermindert. Men ziet

echter, dat hier de deur wordt opengezet voor de zuiverste wille-

keur. Een absoluut bewijs is er niet.

Uitdrukkelijk moet er evenwel op gewezen worden, dat het boven-

staande de verdienste van Blackman niet verklein! - een verdienste

die hierin gelegen is, dat hij zich keerde tegen het misbruik dat

men algemeen maakte van de begrippen „Reiz" en ,.Auslösung" als

allesverklarende maar nietszeggende beginsels 2

), en dat hij vervolgens

de theorie der reaktiesnelheid in chemische en physiologische stelsels,

de theorie der beperkende faktoren en de theorie omtrent het ontstaan

i) Kanitz, Biol. übl. XXVII (1907), p. 20.

"-) Nature LXXVIII (1908), p. 556.
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van hei optimum in een helderen en logischen samenhang heeft

gebracht. —
Het besprokene kan in de volgende bewoordingen samengevat

worden :

I. De daling der temperatuurcoëfficiënten met stijgende temperatuur

is ook bij physiologische processen regel.

II. De theorie van Blackman, die aldus beroofd is van haar „chemi-

sche kromme" en haar extrapolatiemethode, is op dit oogenblik niet

te bewijzen.

lil. Vermoedelijk zal de studie der temperatuurcoëfficiënten een

beter inzicht in de processen geven dan die der reaktiesnelheid.

IV. Zoowel de krommen der snelheden als die der Coëfficiënten

wijzen op een nauwe overeenkomst tusschen de physiologische en

de chemische processen.

V. Deze overeenkomst wordt echter vertroebeld door den invloed

dei' inwendige wrijving, welke een zeer gewichtige rol speelt in het

heterogene, kolloidale protoplasma.

VI. De studie der inwendige wrijving in kolloidale stelsels onder

den invloed der temperatuur zal waarschijnlijk in staat zijn een

groot gedeelte der schijnbare afwijkingen tier levensprocessen van

chemische reakties in homogene systemen te verklaren.^o v

Utrecht, Botanisch Laboratorium.

VERKLARING DER FIGUREN.

Plaat I. Fig. 1. Q krommen voor ademhaling Pisum sativnm (1—5 uur ver-

warmen'. Naar Kuypeb, Versl. Kon. Akad. 25. 9. 09, p. 201. Ree. trav. bot.

Néerl. VII (1910), p 164.

Fig. 2. Dito dito, Trilicum vulgare. Naar Kuïper, Ree. trav. bot. Néerl. VII

(1910;, p. 194.

Fig. 3. Dito dito, Lupinus luteus. Naar Kuïper, ibid. p. 190.

Plaat II. Fig. 1. Q krommen voor verzeeping van esters. Naar Volkmann, Diss.

Freiburg i. R. 1908.

Fig. 2. Dito voor GO., ontwikkeling bij alcoholgisting'. Naar v. Amstel en

v. Iterson, Vers!. Kon. Akad. 28. 5. 10, p. 112.

Fig, Sa Dito voor geotropische gevoeligheid van Avena kiemplanljes. Naar

Rutgers, Versl. Kon. Akad. 24. 9. 10, p. 380. Diss. Utrecht 1910, p. 92.

Fig. Sb. Dito voor perrneabiliteit van bet protoplasma van Sambucus merg.

Naar v. Rijsselberghe. Ree. Instit. Léo Erréra, Bruxelles, V (19011, p. 223

(door grafische interpolatie in fig. 1).

Fig. 4a. Dito voor snelheid protoplasmastrooming bij Nitella syncarpa. Naar

Nageli, Beilr. z. wiss. Rot. H. 2 (1860), p. 77.

Fig. 4b en 4c. Ditu dito bij Gliara foetida resp. Elodea canadensis. Naar

Velten, Flora LIX (1870), p. 210 resp. 198.
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Scheikunde. - De Heer Holleman biedt eene mededeeling aan van

de Hoeren A. Smits en H. L. de Leeuw: „Bevestigingen van

de theorie van het verschijnsel allotropie."" II.

(Wordt in liet volgende Verslag opgenomen.

Wiskunde. De Heer W. Kapteyn biedt eene mededeeling aan

van den Heer M. J. van Uven : „Over homogene lineaire dijferen-

üaalvergelijkingen van de tweede orde mr/ gegeven betrekking

tusschen twee partictdiere integralen. (5
de mededeeling).

Wordt in hel volgende Verslag opgenomen.)

Physiologie. - - De Heer W. Einthoven doet. eene mededeeling over:

„De invloed van de ligging van het hart op den vormvanhei

electrocardiogram."

(Wordt in het volgende verslag opgenomen).

Ter uitgave in de Werken der Akademie wordt door den Heer

S. Hoogewerff aangeboden eene verhandeling van den Heer Dr. E. C.

Jtjl. Mohu, getiteld: „Over de structuur van. eenige silikaten."

De Voorzitter stelt het manuscript in handen van de Heeren S.

Hoogewerff en G. A. F. Molengraaf f met verzoek over de weten-

schappelijke waarde te rapporteeren in de volgende vergadering.

Voor de boekerij worden aangeboden:

1. door den Heer W. AI. Beijerinck: Aflev. i en 2 van den l en

Jaargang van „Folia Microbiologica"

.

2. door den Heer W. H. Jüliüs een exemplaar der dissertatie van

den Heer F. L. Bergansius: „Methoden ter berekening van de :elf-

inductie voor lange solenoïden"

.

3. door den Heer W. M. Beijerinck een exemplaar der dissertatie

van Mejuffrouw J. E. van Amstel : ,JJe femperattiiirsinrloed o/> phg-

siologische processen der alcoholgist"

.

Daar de vereenigde vergadering der beide Afdeelingen zal gehouden

worden op Zaterdag 27 April a. s. wordt, op voorstel van den

Voorzitter, besloten de April-vergadering dezer Afdeding vast te stellen

op Vrijdag 26 April a. s.

.

De vergadering wordt gesloten.
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E R R A T A.

op bladz. 987 (Zittingsverslag van 27 Januari 1912) boven de

laatste alinea te lezen Naschrift; en op dezelfde bladzijde, regel 26

van boven in plaats van „middelbare maanslengte" te lezen: niaans-

lengte.

Op bladz. 1026 (Zittingsverslag van 24 Febr. 1912) r. 9 v. o.

staat : 2.5%; lees : 3.5 %

(11, April 1912).



KONINKLIJKE AKADEM1K VAN WETENSCHAPPEN
TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING
DHR WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Vrijdag 26 April 1912.

Voorzitter: de Heer H. A. Lorentz.

Secretark: de Heer J. D. van der Waals.

IÏTHOTJD.
Ingekomen stukken, p. 1288.

De Voorzitter heet den Heer P. Zeeman we]kx>m als Secretaris eter Afrleeling, p. 1588.

A. Smits en H. L. r>E Leeuw : ..Bevestigingen van de theorie van het verschijnsel allolroi'ic"ir.

(Aangeboden door de Hoeren A. F. Holleman en .1. I). van dkb Waals), p. 12S9]

M. 3. van I'vkn: ..Over homogene lineaire differentiaalvergelijkingen van de tweede inde met
gegeven betrekking tusschen twee particuliere integralen". (5e mededeeling). (Aangeboden
door de Heeren W. Kaitkyn en Jak uk Vries 1

, p. 1807.

W. II. Jri.irs: Voorluopige mededeeling omtrent „Enkele uitkomsten, verkregen bij cle waar-
neming van de ringvormige zonsverduistering "p 17 April 1912", p. 1321.

Jan uk Vries: ..Over eene door kegelsneden gevormde congruentie van de tweede orde en de
eerste klasse", p. 1328.

.1. W. i.k Heüx: „Over eenige inwendige onverzadigde aethers". iVoorloopige mededeeling).
Aangeboden door de Heeren 1'. VAK RoMBURGH en A. F. Holleman), p. 1330.

A. F. Holleman en .1. F Wibaut: ..üe nitratie van ortho-chloortoluol", p. 1333.

E. II Büchner: ..De radioactiviteit van rubidium- en ialiumverbindingen" II. 'Aangeboden
door de Heeren A. F. Holleman en F. Zeeman), p. 1338.

J. R. Kat/.: „Het antagonisme tusschen citraat en ealciumzout bij de lebstolling. Eene bij-

drage tot de kennis van het verband tusschen structuur en biologische werking". (1ste

mededeeling;. (Aangeboden door de Heeren A. F. Holleman en C. A. Pekelharing
,

p. 1343.

W. Kafteyn: ..Nieuw onderzoek omtrent de middelpunten der integralen van differentiaal-

vergelijkingen van de eerste orde en den eersten graad", (Ie Gedeelte), p. 1354.

.1. 1). vin DER Waaks: „Bijdrage tot de theorie der binaire mengsels" XX, p. 1366.

I,. S. Oknsikin „Toevallige dichtheidsafwijkingen in mengsels". (Aangeboden door de Heeren
II. A. Lorentz en 11. Kamerlingh On-nes), p. 1380.

\V. II. Keesom: ..o. ei- de afleiding van de toestandsvergelijking uit het BoLTZMANN'sche
entropieprincipe". Aangeboden door de Heeren II. Kami rlikgh Onnes en II. A.Lorkni/ .

p. 1390.

W. II KEESOM: „Afleiding van den tweeden viriaaleoetticient uit het BoLTZMANN'sche
entropieprincipe, voor stoffelijke punten (eventueel harde bolUn met centralen bouw

,

die centrale krachten op elkander uitoefenen en voor harde centraal gebouwde bollen
met in hun middelpunt een electrisch dubbelpunt". (Aangeboden door de Heeren II.

Kamerling» onnks en II. A. Lorentz), p. 1406.

W. .1. DE Haas: „Isothermen van twee-atomige gassen en van hunne binaire mengsels. IX.
l'oiitrólcnH tingen met den volumenometer betreffende de compressibiliteit van waterstof
bij 20° C. X. Over de bepaling van de compressibiliteit van gassen onder geringen druk
bij lage temperaturen met behulp van den volumenometer". (Aangeboden door deHeeren
H. KAMERLINGH Onnks en II. A. LoREKTz), p. 1422.

T. van LomizKN :
..Reeksen in de spectra van tin en anümoon". (Aangeboden door de Heeren

P. ZEEMAK en .1. D. van DER Waals), p. 1427.

11. Kamerling» Onnks: „Opmerking bij eene vroegere mededeeling omtrent het verschil

tusschen de schaal van den heliumthermometcr bij lage temperaturen en de absolute
temporal n inschaal", p. 1427.

11. Kamerlingh Onnes en C. A. Crommelin: „Tsothermen van e'en-atomige stoffen en hunne
binaire mengsels. XIII. De empirische gereduceerde toestandsvergelijking van argon boven
de kritische temperatuur", p. 1427.

Aanbieding eoner verhandeling van den Heer F. A. F. C. Went, getiteld: „Untersuchungen
über Podostemaceen", II, p. 1427.

Woord van dank door de Heeren II. A. LORENTZ en II. G. van DE Sande BaKHUYZEK tot

den aftredenden Secretaris, den Heer ,1. |). vvn der Waals, p. 1428.

Errata,
I

1
- '428.

Het Proces- Verhaal der vorige vergadering wordt gelezen en goed-

gekeurd.

83

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XX. A°. 1911/12.



( 1288 )

Ingekomen zijn :

1". Missive van Zijne Exc den Minister van Binnenlandsche Zaken

(ld. 10 April H'J'2 mei tic mededeeling dal Zijne Exc. aan zijn

ambtgenool van Waterslaal berichl gezonden had, dal de gegevens

oratrenl boringen in de Znideiv.ee vanwege de Kon. Akademie aan

de Zuiderzee-vereeniging zouden gezonden worden.

In overleg met «Ie Geologische Commissie uil de Akademie werd

den Minister van Binnenlandsche Zaken nader bericht, dal de ver-

zending van bedoelde stukken aan de Zuiderzee-vereeniging niet

door de Akademie, maar rechtstreeks door de Geologische Commissie,

onder welker berusting zij zijn, zal geschieden.

2°. Missive van Zijne Exc. den Minister van Waterstaat, dd. 19 Maarl

1912 met berichl dal Zijne Exc. bereid is te bevorderen dal over

1913 hel gebruikelijke Rijkssubsidie vanƒ 1000.- aan de Geologische

Commissie -zal worden verleend.

Voor kennisgeving aangenomen.

.">". Circulaire van hel Uitvoerend Comité van het XlVe „Congres

international d'Anthropologie el d'Archéologie préhistoriques", dal te

Genève in de eerste weck van September a.s. zal gehouden worden.

Voor kennisgeving aangenomen.

4°. Circulaire van den Raad van Administratie van de „Association

des ingénieurs électriciens sorlis de l'Institut électrotechnique Mon-

tefiore" te Luik mei een bijgevoegd programma, waarin zijn afgedrukt

de bepalingen voor den driejaarlij kschen prijs van de „Fondation

George Montefiore", uit te reiken in 1!M4.

I'i :r kennisname voor de leden beschikbaar gesteld.

5°. Missive van Zijne Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken

dd. 'l'l April j.1. mei berichl dat II. M. de Koningin bekrachtigd

heelt de benoeming van den lieer 11. A. Lokentz tot Voorzitter, van

den Heer D. J. Korteweg tol Onder-Voorzitter en van den Heer

1'. Zeeman lot Secretaris van de wis- en natuurkundige Afdeeling der

Akademie.

Voor kennisgeving aangenomen.

6°. Schrijven van den Heer P. Zeeman, waarin hij dank zegt vooi

zijne benoeming tol Secretaris der Afdeeling en zich bereid verklaart

dal ambl op zich te nemen.

Voor kennisgeving aangenomen.

De Voorzitter heet den Heer Zeeman welkom als Secretaris der

Afdeeling en spreekt de hoop uit dat hem een lange en vruchtbare

vallen.
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Scheikunde. - - De Heer Hou. km w biedl een mededeeling aan van

de Heeren A. Smits en H. L. de Leeuw: „Bevestigingen van

de theorie van het verschijnsel allotropie?' II.

(Mede aangeboden door den Heer v. d. Waals).

Hel onderzoek, dat ruim een jaar geleden begonnen werd om de

hierboven genoemde theorie aan verschillende stoffen te toetsen en

waarvan reeds mededeeling werd gedaan, wat de stoften kwikjodide,

fosfor en zwavel, betreft, is nu ook ten opzichte van eenige andere

stollen zoo ver gevorderd, dal eenige resultaten kunnen worden

gepubliceerd.

Daar het onderzoek hoofdzakelijk de bepaling van de opwarmings-

en afkoelingskromme betreft gsan hier enkele algeineene beschou-

wingen omtrent deze krommen vooraf.

Denken wij ons de temperatuur l T) vertikaal en den tijd S
horizontaal afgezet, dan vinden wij als temperatuur-tijd-kromme

een kontinue lijn, die in het gunstigste geval een horizontaal tusschen-

stuk bezit.

Beschouwen wij de opwarmingskromme

a b c d, en beginnen wij bij a, dan vangen wij

dus aan met de opwarmingskromme van de

dT
vaste stof en — zal afhangen, ten eerste

van de hoeveelheid warmte, die per sec.

wordt toegevoerd en ten tweede van de

soortelijke warmte van de vaste stof.

Yoordat het punt b is bereikt, neemt

dT
kontinu af tot de waarde 0, en de

Fig. 1.

ds

oorzaak hiervan is, dat het warmte-

geleidingsvermogen van de vaste stof'niel

oneindig groot is, tengevolge waarvan in de

buitenste lagen reeds smelting optreedt,

vóórdat de massa in de directe omge> ing van den tiiermomeler, die

door de vaste slof geheel omgeven wordt gedacht, de smelttempe-

ratuur heeft bereikt, waardoor levens de warmtetoevoer naar de

binnenste lagen sterk vermindert.

Deze afronding, die optreedt vóórdat het punt f>, waar het hori-

zontale stuk begint, is bereikt, zal dus in omvang toenemen naar-

mate hel warmtegeleidingsvermogen van de vaste stof kleiner, de

soortelijke warmte kleiner en de warmtetoevoer grooter is.

83*
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Is er eenmaal oen vloeistoflaagje gevormd, dan moeten wij reke-

ning houden niet liet verschijnsel van oververhitting-, Zonder eenigen

twijfel zal de vloeistof, die bij de hier onderstelde proef de vaste stof

omgeeft, steeds een hoogere temperatuur aannemen dan overeenkomt

met hel smelt'punl van de vaste stof, en het zal nu bij bepaalden

warmte-toevoer afhangen van de snelheid, waarmede het heterogene

evenwicht zich in de grenslaag instelt, en ook van de grootte van

de- smeltwarmte, of de vaste stut', die den thermometer omgeeft

eenigen tijd een konstante temperatuur zal bezitten.

Stelde «iel) het heterogene evenwicht in de grenslaag met oneindig

groote snelheid in, dan zou zelfs bij de kleinste smeltwarmte en de

sterkste» warmtetoevoer een horizontaal gedeelte in de opwarmings-

kromme op moeten treden, indien n.1., zooals van den aanvang af is

ondersteld, hei stelsel zich volkomen unair gedroeg.

Hieruit volgt levens dal, wanneer, zooals hoogstwaarschijnlijk het

geval is, het heterogene evenwicht in de grenslaag' zich niet met oneindig

groote snelheid instelt, een stof met kleine smeltwarmte veel eerder

oververhit zal worden dan een slof mei groote smeltwarmte; en

treedt dit verschijnsel op. dan zal dus in de plaats van het horizontale

dT
stuk een lijn komen, waarvoor in alle punten een positieve waar-

ds

de heeft.

Nu is hier echter ondersteld, dal de slof zich volkomen unair ge-

draagt en voor dit geval zijn wij lol de conclusie gekomen, dat

het ontbreken van een horizontaal deel in de opwarmingskromme

op oververhitting van de vaste slof moet wijzen, tengevolge van

het vertraagde heterogene evenwicht. In de meeste gevallen echter

zijn wij omtrent het al of niet uuaire gedrag van een stof onder

bepaalde omstandigheden nog volkomen onwetend, en daar nu

voor het geval de stof zich bij de opwarmingsproef niet unair gedraagt,

maar het heterogene evenwicht zich //v/snel genoeg instelt het horizon-

tale stuk eveneens zal ontbreken, omdat dan oververhitting tengevolge

van liet vertraagde homogene overwicht optreedt, kunnen opwarmings-

krommen ons omtrent hel gedrag van de stof alleen dan iets leeren,

wanneer de omstandigheden bij verschillende opwarmingsproeven

zooveel mogelijk gelijk worden genomen, terwijl in de voorgeschie-

denis een groot verschil wordt gebracht.

Voor dat wij van de opwarmingskromme afstappen, is het noodig

er op Ie wijzen, dal al is een horizontaal stuk opgetreden, toch bij

dT
c een afronding ontstaat, waar konlinu toeneemt, totdat alle vaste

ds

stof is verdwenen. Deze afronding moei hieraan worden toegeschreven,
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dal de vloeistof, die stellig oververhit is en sterker oververhit wor-

den zal naarmate het oppervlak van de vaste stof afneemt, al meer

en meer met het gevoelige gedeelte van den thermometer (kwik vat

of windingen bij den weerstandsthermometer) in kontakt komt.

Beide afrondingen b en c zullen door

langzame opwarming verkleind en doorsnellen

warmtetoevoer vergroot worden. Buitendien

zal de afronding c door roeren sterk kunnen

worden gereduceerd welke omstandigheid

hier eeliter opzettelijk wordt uitgesloten.

Beschouwen wij thans de afkoelings-

kromine abcd, dan geeft deze kromme de

temperatuur-lijdlijn aan die wij krijgen,

wanneer een stof zich volkomen unair

gedraagt en het heterogene evenwicht tusschen

de vaste stof en de grenslaag zich snel

genoeg instelt, om de warmteonttrekking

door de kristallisatiewarmte te compenseeren.

Uitgaande van a krijgen wij eerst de afkoelingskromme van de

dT
vloeistof. De waarde van — wordt hier, voor dat het horizontale

ds

deel is bereikt, over een zeker temperatuurtraject kontinu kleiner

negatief, doordat in de buitenste lagen reeds stolling optreedt, vóór

dat de vloeistof in de directe omgeving van den thermometer de

stoltemperatuur heeft aangenomen. Dit verschijnsel treedt dus op

door het te kleine warmtegeleidingsvermogen van de vloeistof.

Treedt nu, wanneer de vloeistof om den thermometer de stoltem-

peratuur heeft bereikt de hier boven genoemde compensatie op, dan

zal de afkoelingskromme een horizontaal stuk bevatten. Vóór dat

de massa echter geheel vast geworden is komt hierin verandering,

omdat de thermometer al meer en meer in aanraking komt met de

vaste stof die, voorzoover zij niet in direcl kontakt met de vloeistof

is, een lagere temperatuur dan de vloeistof zal bezitten, waardoor
dT— weer kontinu sterker negatief wordt, totdat het laatste spoortje
ds

vloeistof is verdwenen.

Steil zich het heterogene evenwicht niet met oneindig groote snel-

heid in, dan zal bij een zekeren warmteafvoer het warmteverlies niet

meer door de kristallisatiewarmte kunnen worden gecompenseerd,

met dat gevolg, dat de vloeistof, in kontakt met de vaste stol', wordt

onderkoeld. In dit geval zal in plaat- van het horizontale stuk een

min af meer dalende lijn worden gevonden.



( 1292 )

Ter vereenvoudiging van hel geval is h ;er ondersteld, dal de stof

zich iinair gedraagt, hetgeen in werkelijkheid zéér de vraag is, en

daarom mogen wij, wanneer wij een afkoelingskromme zonder hori-

zontaal tusschenstuk vinden, niei concludeeren dat liet heterogene

evenwichl zich niet snel genoeg heeft ingesteld, want het kan ook

zijn, dat de onderkoeling geheel of ten deele aan het niet instellen

van het homogene evenwichl of m.a.w. van hel niet unaire gedrag

moei worden toegeschreven.

Om door middc \ an

5
Fig. 3.

Fig. 3 aangegeven is.

afkoelingskrommen uil te maken of een stof

zich al dan niet unair gedraagt, volgt men

dan ook den weg, die zooeven bij de bespre-

king der opwarmingskrommen reeds werd

aangegeven; men maakt tijdens de stolling

de omstandigheden zooveel mogelijk gelijk,

terwijl in de voorgeschiedenis een groot ver-

schil wordt gelegd.

l!ij de bepaling der afkoelingskrommen laat

men dan als het eenigszins kan de vloeistof

een weinig onderkoelen en ent haar vervolgens

op de een ofandere v\ ijze, omdat het maximum.

waai'toe de temperatuur dan bij de daarop-

volgende stolling stijgt, zéér waardevolle

indicaties geven kan. De voor de praktijk

ideale kromme heeft dan een gedaante als in

K W I K.

In de allereerste plaats willen wij dan vermelden, welke resultaten

het onderzoek van het element kwik heeft opgeleverd, omdat deze

stof zich van andere tot heden onderzochte stoffen onderscheidt door

dal zij zich bij opwarming zoo gemakkelijk ideaal gedraagt.

Bij kwik doel zich n.1. het geval voor, dal zelfs bij sterken warmte-

toevoer een temperatuur-tijdlijn met een horizontaal tusschenstuk

gevonden wordt, waaruit volgt dal de stof zich onder deze, overliet

algemeen storingverwekkende omstandigheden, unair gedraagt en hel

heterogene evenwichl zich bij opioarming met groote snelheid instelt.

Bij een geval als dit behoeven wij dus niet de methode toe te

liassen, die zoo even werd genoemd, want indien zich een stof

unair blijft gedragen, wanneer niet alleen de voorgeschiedenis, maar

ook de omstandigheden onder de smelting anders worden gekozen,

dan zal dit zeker het geval zijn, wanneer alleen in de voorgeschie-

denis een wijziging wordt gebracht.
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Fig. 4 heeft betrekking op een proef, waarbij een wijde reageer-

buis, ten deele niet kwik gevuld, van - 80° aan de lucht weid

opgewarmd, terwijl zich in liet kwik een weerstandsthermometer

-38

-¥-

-l/O
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Ó f, SO

Fig. 4.

bevond, die in een der takken van een WEATSTONE'sche brug was

geschakeld. De waarneming' van liet beeld van een NERNST-stift, door het

spiegeltje van den galvanometer op een schaal geworpen, stelde ons

in staat de verandering van de temperatuur te volgen. Uit de afle-

zingen, welke om de 10 seconden werden herhaald, bleek, dat de

weerstandsthermometer, en dus ook het kwik in de onmiddellijke

omgeving 95 seconden lang dezelfde temperatuur bezat, welke vol-

komen overeenkomt met die. welke gevonden wordt, wanneer men
vast kwik in een bad van lage temperatuur Iaat smelten en waarvoor

met den gasthermometer 38°.80 gevonden is. Niettegenstaande

het groote temperatuursverschil tusschen liet kwik en de omgeving

had hier dus geen oververhitting van het vaste kwik plaats!

De volgende Fig. 5 laat het resultaat zien dat wij verkregen, toen wij

kwik van -80° snel opwarmden in een luchtmantel, die in kokend

water was geplaatst. Uit de waarnemingen, die hier om de 5 sec.

werden opgeteekend, blijkt, dat de temperatuur thans 45 sec. achtereen

volkomen dezelfde bleef. De smelting was nu wel sneller afgeloopen,

tengevolge van den sterken warrate-toevoei', maar niettegenstaande
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dil laatste werd het ideale verloop waargenomen, dat t

gedrag en volkomen heterogeen evenwicht wijst.

>p een nnair
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Fig. 5. Fig. 5a.

Nu liet zich echter toch verwachten, dat de stof kwik, die zich

onder sterk storing-verwekkende omstandigheden ideaal bleet' gedragen

Inch wel uit het evenwicht gebracht zou kunnen worden, wanneer

men de storende invloeden maar sterk genoeg maakte. Om dit na te

gaan, werd daarop de proef nog veel krasser genomen en een

kwartsbuis met vast kwik van --80° plotseling zonder luclitmantel

in water van 80° resp. in water van 100° geplaatst. Wij vonden

toen de lijnen B en .1 fig. 6, waarin de kruisjes de aflezingen om
de 5 sec. aangeven, lil deze lijnen volgt dal deze proef zelfs voor

kwik te kras was, hetgeen dan ook geen verwondering wekte. Daar

nu bleek, dat de voorgeschiedenis absoluut geen invloed op de ge-

daanle en ligging van de kromme uitoefende ineenen wij hieruit te

te mogen besluiten, dal hel kwik hier oververhit was geworden ten

gevolge van een vertraging van het heterogene evenwicht.

In verband met het voorgaande is het bijzonder interessant te zien

wat bij bepaling van de afkoebngskromme gevonden werd. Terwijl

het uiterst moeilijk is het kwik bij opwarming zich niet ideaal te
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laten gedragen, is dit bij afkoeling veel gemakkelijker te bereiken,

en dat is wel merkwaardig, want van liet nnaire gedrag van kwik

zijn wij, bij niet al te groote mishandeling althans, door het voorgaande

volkomen overtuigd, zoodat liet uitblijven van een horizontaal tussehen-

stuk i)i de afkoelingskromme, onder niet buitengewoon storingver-

wekkende omstandigheden, stellig aan het niet ving genoeg instellen

van het heterogeen evenwicht geweten moet worden.

Koelt men kwik af in een luchtmantel, welke in een bad van

-80° is geplaatst, dan gelukt het, wanneer de luchtmantel wijd

genoeg is, en de afkoeling daardoor zéér langzaam verloopt inderdaad

een afkoelingskromme met horizontaal tusschenstuk te verkrijgen,

zooals Fig. 6 (aflezingen om de 40 sec.) laat zien, maar zoodra

f'

Fig. 6,

Fig. 7.

de afkoeling eenigs'zins sneller

plaats heeft, door b.v. een min-

der wijden luchtmantel te ge-

bruiken, dan gedraagt kwik zich

niet meer ideaal, zooals Fig 7

laat zien. De top ligt hier wel

bij - 38°,80, maar een zuiver

horizontaal gedeelte ontbrak niet-

tegenstaande de stolling betrek-

kelijk langzaam verliep. Bij een

nog iets nauweren luchtmantel

was het verloop veel steiler.

Wij komen dus tol het verras-

sende resultaat, dat het heterogene

evenwicht tusschen vast kwik en
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de grenslaag zich bij opwarming buitengeiooon snel, maar bij afkoeling

langzaam instelt. Hieruit volgt, dat oververhitting van de rus/c stof

niet of alleen onder zéér bijzondere omstandigheden kan worden gecon-

stateerd, terwijl onderkoeling van de vloeistof in contact met de vaste

stof zen gemakkelijk schijnt op te treden.

TIN.
In de tweede plaats is tin onderzocht, omdat het bestaan van

overgangspunten hier deed verwachten, dat het experiment de samen-

gesteldheid van het stelsel aan het licht zon kunnen brengen.

Dit verwachtten wij te meer, daar in de techniek verschijnselen

waargenomen zijn, die er op wijzen, dat de temperatuur van het

vloeibare tin op het oogenblik van het gieten van invloed is op de

eigenschappen van de gestolde massa.

In hel „Handbuch der chemischen Technologie" van Dammer is

dit als volgl tol uitdrukking gebracht. ,,Glanz und Festigkeit des

Zinns hangen von der Temperatur beim Giessen ab. Es dart' weder

so sehr erhitzt sein. dass seine Oberflache in Regenbogenfarben

spielt, noch so kalt, dass sic niati ist. In beiden Fallen, zu heiss

oder zu kalt gegossen, biisst das Zinn an seinem Glauze und an

seiner Festigkeit ein : im ersleren Kali wird es roth, im letzteren

kaltbriichig".

De toestel, die door ons bij hel linonderzoek werd gebruikt, is

in Fig. 8 weergegeven. De weerstandsthermometer is bij c in het

W

Fig. 6.
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sraeltval .J ingeslepen, dal evenals de overige aangesmolten deelen

uit moeilijk smeltbaar glas bestond. Dit slijpstuk is van een man-

teltje voorzien, dal niet kwik werd gevuld en daarna door een

paraffine laag weid afgesloten.

Het smeltvat was van onder, daar, waar zich «Ie windingen van

den weerstandsthermometer bevinden, tot een diameter van 5 cm.

uitgeblazen, zoodat dit gedeelte 250 gr. tin kon bevatten. Daarboven

was liet vat tot een nog wijderen bol b ' uitgeblazen, die door middel

van een kapillair aan oen tweeden hol ( kon worden aangesmolten,

die aan de tegenovergelegen zijde een tweede kapillair met slang-

stukje bevatte.

Deze bol C was voor het aansmelten gevuld met stukjes zéér

zuiver tin. dal door Kahlbaum op voortreffelijke wijze was bereid.

Als eenige verontreiniging bevatte liet lood, maar slechts 0,04 °/ .

Allereerst werd nu hot slangstukje door middel van een lucht-

pompslang met do Gaedepomp verhouden en zoover luchtledig

gepompt, dat oen Geisslersbuisje, dat permanent met het Ps#6
-vat

van de Gaedepomp in verbinding stond, geen ontladingsverschijnselen

meer vertoonde.

Daarop word de kapillair </ afgesmolten en de bol C verhit om
liet zich daarin bevindende tin te smelten. Tegelijkertijd werd nu

ook de hol b van het smeltvat A verhit en de geheele toestel hori-

zontaal gehouden. Het 'gesmolten tin was met een oxyd-huidje bedekt

en om dit nu te verwijderen, vóórdat het tin in het smeltvat A arri-

veerde, was de kapillair ƒ aangebracht. Liet men nu den toestel n.1.

een weinig draaien om den weerstandsthermometer als horizontale

as, dan vloeide het tin uit den hol C door de kapillair ƒ in den bol

//, terwijl het huidje geheel in C achterbleef. Het smeltvat bleef in

horizontalen stand, totdat al het tin in dow bol h was vast geworden,

waarna de kapillair f werd afgesmolten.

Het zoo gefiltreerde tin was zoo volkomen van het tinoxydlaagje

bevrijd, dat liet in gesmolten toestand geheel het uiterlijk van kwik

bezat en in vasten toestand uit mooie glinsterende kristallen bestond.

Natuurlijk kunnen wij hier niet verklaren, dat ons (in volkomen

zuiver was, want al was het vaste tinoxyd verwijderd, ons tin zal

toch eenig tinoxyd in opgelosten toestand hebben bevat. Daar deze

hoeveelheid echter Stellig /.oer gering en in ieder geval hij de ver-

schillende proeven even groot was, leverde deze omstandigheid voor

ons dool geen overwegend bezwaar op.

M Na «Ie proef werd het vloeibare tin in dezen hel overgebracht, om daar

te stollen. Deze maatregel werd genomen, om hel heken van den weerstands-

thermometer in de vaste, zich transformeerende ma>s,i ie voorkomen -
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De toestel was nu gereed voor de proefneming en werd daartou

voorzichfig in een bad van gesmolten kaliuni-natriumnitraat gedompeld

om het tin Ie smelten en in de verwijding a Ie laten vloeien. De

hoeveelheid tin was zoo gekozen, dal het smeltvat in verlikalen stand

tot in de vernauwing tusschen n en h was gevuld.

Om nu het stolpunt van tin te vinden bij zoo mogelijk unair

gedrag, werd het smeltvat, dat slechts eenige graden boven het

smeltpunl van tin was verhit, plotseling overgebrachl in een lucht-

mantel, die zich in een ander * grooter kalium-natriumnitraat-bad van

een konstante temperatuur van ± 220° bevond.

De verbinding van den thermometer met de brug van Weatstone was

reeds vroeger tot stand gebracht en het beeld van een Nernstlamp, door

het spiegeltje van den galvanometer op de verdeelde schaal geworpen,

liet zien, dat de vloeistof bij afkoeling onderkoelde. Werd nu even

geschud, dan trad kristallisatie in en het lichtbeeld steeg tot een maxi-

mum, waar het ruim 2,5 minuten onbeweeglijk staan bleef, om daarna

langen tijd zeer langzaam en daarop vrij plotseling snel te gaan

dalen. De tempcratuur-tijdlijn, die uit deze waarnemingen, welke om
de 10 seconden werden herhaald, volgt, is in figuur 9 geteekend,

:?/
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Fig. 9.

waarin om het aantal kruisjes te beperken, alleen de waarnemingen

om de 40 seconden zijn aangegeven.

Uit deze lijn blijkt nu. dat de stollende massa om den thermometer

ruim 2,5 minuut volkomen dezelfde temperatuur van 231.82° bezat en

dat zij daarna langzaam daalde tot ongeveer 23J.63°, waarop de

temperatuur vrij plotseling snel afnam. Daar steeds bleek, dat de massa

op het^moment, dat de langzame daling aanving reeds voor een be-

langrijk deel vast was geworden, meenden wij uit bovenstaande zeer



( 1299 )

eigenaardige lijn te moeten besluiten, dat liel stelsel zich hier inderdaad

bij stolling unair gedroeg en dal de langzame daling, die aan de

snelle daling vooral' ging, niet te wijten was aan hel spoortje lin-

o.wd, maar moest worden toegeschreven aan een exotherm proces,

dat zich na de stolling in de vaste massa afspeelde, welke onder-

stelling door de latere proeven- sterk werd gesteund.

Holbobn en Hennig 1

), die liet stolpunl van tin in een open vat

bepaalden, vonden bij gebruik van 1.5 K.G. 231.83°, een waarde,

die slechts 0,01° van de onze verschilt.

Werkt men in een open vat, dan bedekt tin zich met een oxyd-

laag en bepaalt men feitelijk niet het stolpunt van zuiver tin, maar

de temperatuur van het eutecticum van tinoxyd-tin. Fit liet uiterst

kleine verschil tusschen de uitkomst van Holborn en Hennig en die

van ons zon men dus kunnen afleiden, dat tinoxyd uiterst Weinig

in tin oplost en het voor de stolpuntsbepaling niet noodig is in het

luchtledig te werken.

Toch bleek Voor ons doel, de bepaling van den invloed van de

voorgeschiedenis op het stolpunt van tin, het luchtledig en de afwezig-

heid van vast tin-oxyd een noodzakelijke vereischte, daar bij snelle

afkoeling van vloeibaar tin, dat aan de lucht hoog verhit geworden

was, geheel onbetrouwbare en uiteenloopende resultaten werden ver-

kregen, terwijl deze in het luchtledig en bij afwezigheid van vasi

tin-oxyd steeds dezelfde waren.

Daar het om een invloed

van de voorgeschiedenis te

ontdekken noodig is snel te

werken, en dus ook de stolling

snel te doen plaats grijpen,

weid eerst de afkoelings-

kroinme bepaald van tin, dat

slechts even boven het smelt-

punt was verhit en eenvoudig

aan de lucht, zonder mantel

werd afgekoeld.

Deze proef gaf de kromme,

die Kig. 10 laat zien. Van

de waarnemingen, die om de

10 seconden werden gedaan

zijn alleen die om de 40

seconden uitgezet. De tempe-

23/
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Fie, to.

\ini. der Phys. 35, 761 (1911).
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ratuur bleef «lus 40 seconden ongeveer konstant, maar hel nnaire

stolpunl kon 1 01 1 gevolge van de snellere afkoeling niet worden

bereikt, hoewel een neiging lol innerlijke evenwichtsinstelling duidelijk

valt te konstateeren. De maximum-temperatuur bedroeg hier 231.74°

en was dus 0.08° onder het unaire stolpunt. De temperatuur nam
daarop eersl weer langzaam at' tot 231,6°, om daarop vrij plotseling

met steeds grootere snelheid te dalen, evenals dit bij de horige

proef werd waargenomen l
).

Na dit resullaal verkregen te hebben, kon worden overgegaan lot

het onderzoek omtrent den invloed der voorgeschiedenis. Hel smelt-

vat werd daarop op een temperatuur van + 300° verhil en door

blazen mei een voetblaasbalg zoo snel mogelijk tot ongeveer 3°

boven het stolpunl afgekoeld. I >e verdere afkoeling geschiedde dus

zonder blazen.

Fig. il. die hel resultaat van deze proef aangeeft, laat zien, dat;

Fig. 11.

nadat de stolling der onderkoelde vloeistof dooi- schudden was inge-

treden, de temperatuur snel lol 231.98° steeg, dus 0.24° boven hel

temperatuur-maximum van de vorige proef en zelfs 0.16° boven het

unaire stolpunt, maar de temperatuurdaling was nu veel sneller,

dan bij de vorige proef en de kromme wijkt dan ook veel meer

') Thermostroomen traden bij onze weerstandsthérmometers zelden merkbaar

op, en wanneer dit het geval was werd de schakeling zon gemaakt, dat het te

verwachten effect door den thermostroom werd verkleind.



( 130] )

van de ideale afkoelingskromme af dan oen der andere lijnen

(de kruisjes geven de waarnemingen om de 40 seconden aan) ').

Hiermede was dus aangetoond, dal liet stelsel tin, zooals verwacht

werd, dezelfde eigenaardigheden vertoonl als fosfor, hoewel in veel

minder sterke mate, hetgeen niet te verwonderen is, daar het stolpunl

van tin zooveel hooger ligt en do transformaties bij die hoogere

temperatuur vermoedelijk vrij snel verloopen.

Ten slotte werd overgegaan tot de bepaling der opwarmingskromme

van tin, dat van te voren langzaam vast was geworden en niet

verder dan eenige graden beneden hel stolpunl was afgekoeld.

Bij langzame opwarming in een wijden luchtmantel, welke in

een nitraatbad van + 300° was geplaatst, werd de kromme ver-

kregen, die Fig. 12 weergeeft

:.<
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Fig. 12.

Eigenaardig is de lange bocht links, hetgeen bij een zeer zuivere

stof met zoo'n groot warmte-geleidingsvermogen als het metaal tin

op een omzetting in de vaste massa wijst, die met een warmte-

dbsorptie gepaard gaal.

1

Hierbij dient nog opgemerkt Ie worden dal de demping van den galvano-

meter zoo voortreffelijk was, dal hel beeld nooil d den nulsland liep, al bewoog

spiegeltje zich nok aanvankelijk zéér snel.
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Een bijna horizontaal stuk werd gevonden bij 231,92°, maar dit

punt ligt + 0,1° boven hel unaire stolpunt.

Zooais wij hebben waargenomen kan tin bij /.eer langzame op-

warming (Hik unair smelten bij 231,82°, maar om mooie regelmatige

lijnen te krijgen moet sneller opgewarmd worden, daar anders de

temperatuur te veel van toevallige storingen afhankelijk is; dit is dan ook

de reden waarom hel nitraatbad hierop + 300° geregeld moes! worden.

Bij nog snellere opwarming loopen de (wee

deelen van de opwarmingskromme, het reehtsche

en hel linksche, steeds vloeiender in elkaar

over en bij opwarming zonder lucht mantel, dus

direct in het nitraatbad van 300°, verkregen

wij de kromme in Fig. 13 geteekend. Het eind-

smeltpunt ligt hier slechts 0,04° hooger dan bij de

vorige proef. Uit hel voorgaande is dus gebleken.,

dat hei stelsel tin bij snel werken zijn samen-

gestelde natuur verraadt, zooais dan ook de

theorie der allotropie op grond van de drie

verschillende vaste modificaties van tin deed

verwachten.

In verband met genoemde onderstelling, dat

het innerlijk evenwicht in den vasten toestand

onder het stolpunt een vrij sterke verschuiving

ondergaat, werden nog eenige proeven genomen

Fig. i;s volgens de kapillair-methode van Socn. In

zeer dunwandige kapillairen van ongeveer 0,5 mm. diameter werd

poedervormig zuiver tin gebracht. Deze kapillairen werden in een

bad van KNO., — NaNO, eenigen tijd op een bepaalde temperatuur

verhit en daarna plotseling overgebracht in een ander bad, waarvan

de temperatuur zoolang gevarieerd werd, totdat het tin na JO

seconden juist begon te smelten. Het resultaat was het volgende:

Temperatuur, waarbij het tin Temperatuur, waarbij na 10 sec.

zich in evenwicht had gesteld. beginsmelting optrad.

165°

200°

228°

230°

238°

237.5°

235°

234°
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Bij hoe lagere temperatuur liet tin zich in evenwicht heeft gesteld,

des te hooger ligt dus bij zeer snelle opwarming het beginsmeltpunt.

Dat de waargenomen verschillen niet hel gevolg kunnen zijn van

het feit, «lat aan tin van 1H5° meer warmte moet worden toege-

voerd, dan aan tin van 230° vóórdat het .smelt, tengevolge van het

temperatuur verschil van 65°, dat ziel men direct in, daar, wanneer

de aanvangstemperatuur van 165° op 200° werd gebracht, het begin-

smeltpunt slechts <'.o
D

verandeid I leek. Dit resultaat, waaraan

natuurlijk alleen qualitatief waarde toegekend kan worden zegt, dat

inderdaad in den vasten toestand, voornamelijk een weinig beneden

het stolpunt, een aanmerkelijke verschuiving van het innerlijke even-

wicht schijnt plaats te grijpen ').

Hoewel het stelsel tin zóó

gecompliceerd schijnt te zijn,

dat men nauwelijks den moed

heeft iets omtrent de pseudo

7'-,(.-tiguur aan te nemen, zou

men thans dit kunnen zeggen,

dat, wanneer er slechts twee

molecuulsoorten waren, de lijnen

voor de innerlijke evenwichten

in de vloeistofphasen en in de

vaste phasen zouden kunnen loo-

pen, zooals hier naast in Fig. 14

is aangegeven. De grootheid—
da

zou dus \iior de genoemde twee

lijnen verschillend van teeken

zijn, hetgeen echter zeer goed

mogelijk is.

Vóórdat wij nu van het stelsel

tin afstappen, verwijzen wij nog

eens naar hetgeen een van ons

in het Verslag der Kon. Akad.

Fig. 14. van 28 Maart 1910 p. 818

omtrent de metastabiliteit der metalen mededeelde, waaraan thans

kan worden toegevoegd, dat de daar ter plaatse gemaakte onder-

stelling, wat tin betreft, door het hier • medegedeelde onderzoek

zóó zeer wordt gesteund, dat zonder eenigen twijfel de meest

voor de hand liggende verklaring van de zoogenaamde rekristal-

') Dit verschijnsel wordt ook dilatometrisch bestudeerd.

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XX. A°. 1911/12.

84
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ïisatie is, de omzetting van een buiten evenwicht verkeerenden

vasten toestand in die van innerlijk evenwicht, zooals de theorie

der allotropie deed verwachten. Uit deze tlieorie \olgt, dat het

verschijnsel van rekristal Ïisatie een veel voorkomend verschijnsel

zal zijn, evenals die welke minder juist met ziekten zijn ver-

geleken. Deze verschijnselen komen in meerdere of mindere mate

voor bij elke polymorfe stof' en het lieeft daarom absoluut geen zin

in dit opzicht aan tin een bijzondere plaats toe te kennen 1

).

WATER.

De derde stof, welke door ons aan een onderzoek werd onder-

worpen was de stof water. De proeven werden genomen in open

vaten, zoodat liet water een weinig lucht bevatte, waarvan echter

niet de minste storende invloed is waargenomen.

Bij de eerste proef werd gedistilleerd water gebracht in een

reageerbuis van 2.5 cm. diameter, waarin de weerstands-thennometer

was geplaatst. Het water werd voorzichtig tot stolling gebracht door

het smeltvat in een tweede ledige wijdere buis te plaatsen en dan

het geheel te dompelen in een bad

van keukenzout en ijs. Met opzet

lieten wij de temperatuur van het

ijs niet verder dalen dan — 0.3° en

brachten het smeltvat met lucht-

mantel daarna over in een waterbad

van 30°.

Het gelukte op deze wijze het water

Fig, 15. ideaal te doen smelten, hetgeen uit

de opwarmingskromme van Fig.' 15 duidelijk blijkt (waarnemingen

om de i<> sec. .

Deze kromme bezit n.1. een vrij lang horizontaal stuk, dat juist

bij 0° ligt.

Dat het om ijs ideaal te laten smelten absoluut noodzakelijk is

het ijs slechts zeer weinig beneden 0° af te koelen, volgt uit de

Figuren K> en 17. De lijn van Fig. 16 werd verkregen door het

ijs van te voren eenigen tijd op -7° te houden en daarna het smelt-

vat met luchtmantel over te brengen in een bad van 30°, evenals

bij de vorige proef. Het resultaat was nu, dat het ijs niet ideaal

smolt, maar een duidelijk traject vertoonde van —0.22 tot —0,04° en

!
> Zie ook hetgeen Wyboubow hierover zegt |Bnll. Soc. framj. Minéral 33.

296-300 Nov. (1910)].
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Fig. 17.

84*
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wanneer hot ijs van te voren eenigen tijd op de temperatuur vai

—80° was gehouden, was de afwijking van liet ideale gedrag nog

iels grooter, zooals Ki.u'. 17 laat zien, waaruit een smelttraject van

—0.28° tot 0.06° volgt. Deze proeven leverden dus het bewijs,

dat de stol' water zich onder deze omstandigheden niet unair gedroeg.

Tenslotte werd het smeltvat

met -weerstandsthermometer in

vloeibare lucht geplaatst en

water van hoogere temperatuur,

varieerende tussehen 10° en

100
r

in het smeltvat gespoten,

waardoor wij een fixatie van

den innerlijken toestand in de

vloeistof trachtten te bereiken.

Werd daarna op de beschreven

wijze de opwarmingskromrne

bepaald, dan bleek het smelt-

traject 'grooter te zijn dan bij

de vorige proeven en het eind-

smeltpunt lag dan altijd boven

0°. Fig. 18 laat een van deze

krommen zien, maar wij meenen

aan deze kromme niet zooveel

waarde te kunnen hechten als

aan de vorige, omdat het ijs bij deze wijze van werken dikwijls

holten beval, waardoor het resultaat minder betrouwbaar is.

Het hier medegedeelde ijsonderzoek laat echter ten duidelijkste

zien. dat de stof water een gecompliceerde toestand is en gemakkelijk

zoo behandeld kan worden, dat zij haar saamgesteldheid verraadt l

).

Het onderzoek ter toetsing van de theorie der allotropie wordt

met verschillende elementen en anorganische, zoowel als organische

stoffen voortgezet, waarvan de resultaten successievelijk hier zullen

worden medegedeeld.

Anorganisch Chemisch Laboratorium

Aiiistci'dum, 29 Maart 1912. der Universiteit.

n
>

o'

-f.

-t

.3"-

Fie. 18.

') De toepassing van de theorie der allotropie op de vier modificaties van ijs

zal later gegeven worden.
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Wiskunde. De Heer W. Kapteyn biedt eene mededeeling aan

van den Heer M. .1. van üven: „Over homogene lineair, dineren-

'iaalvergehjkingen run de hoeede orde met gegeven betrekking

tusschen twee particidiere integralen. (5de mededeeling).

(Mede aangeboden door den Heer Jan de Vries).

De vergelijkingen (8) en 29) (zie l stc meded. p. 390 en 394),

leeren ons in het geval, dat de vergelijking F(x,y,z) = een kegel-

snede voorstelt (zie voor de notatie: 4de meded. 1

) p. 1010):

o*z'H _ Az*
_ fldz

waarbij t' = 1 is gesteld.

Hieruit volgt

[ = _£
ff

"3"

Stellen we verder

9 = a„?z, (72)

dan komen we tot

5 2 g
"

6
'

of

£

De vergelijking (62) (4
de meded. p. JOH) luidt nu

:

r = 36^ =—1— (- a„M„*'g« + 2a83A*'£' - «„A*»),

of, met gebruikmaking van de notatie (59) (4
de meded. p. 1008),

\: =-),%< + 2g
s -l (74)

? is dus eveneens een elliptische functie van r. Haar invariant heeft

dezelfde waarde 68 als die van de functie u = I
J

verg. (67))

4de meded. p. 1011 .

Uit de vergelijking

A,,.r - A
x
,,,= \/-A,,r

i
2bgz-La

tS = V^L z |/-AJ
J
<+2M (75)

zie 4,lr meded. p. 1011 bovenaan 1

, leiden we nu af

Attx-A, iy_=2zV^E.$ (70)

1

In de 'e
1 '' mededeeling vervange men in de tabel op p. 1009 en in de opsom-

ming der gevallen op p. lulu Sx
— c''

r eii
'.

2
= c~ '• door S

x
= e~ l

', -
%
= e~^~''.
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Aangezien uit (73) volgl

Oi.« + a»2/ = a>te (S*— !) (
77 >

krijgen we met behulp van (76) en (77)

(«iiA»+aii^ii) * — (
A -"»^») •» =^}—}:~) x =

I

(on^ii+«,»-4,i)y = (A—°i»4>»)y == Ad—

A

j

) y = i

= \--la.yu~L . g + a
S8

.4
2 „

(g»-l)j 2. '

Hiermede hebben we .e en // uitgedrukt als functies van t met

behulp van de functie £. Het is nu nog onze taak $ als functie van

t te bepalen. Stellen we in

9ü 3 — w' — 36m' + 324 (1— A a

) «

(zie 4de meded. p. 1011)

u = I> = 36u +12, (79)

dan komt er

1 + 31' 9/,'—

1

3 27

Door toepassing van de gebruikelijke schrijfwijze

1 + 3A !
• 9A 5—

1

—- = 9, . ~^~ = :h (80)

vinden we dan

v= p (t; </, . -/,)

en

p(*;*..0.) + j. • • • •
(8i)

zoodat

Alvorens de p-functie van Wkierstrasz te gaan transformeeren,

herinneren we eraan, dal de wortels van ü = zijn

u, = 0, u.
2
= 18 (1 + A), u, = 18 (1—A),

zoodat we voor de wortels van v = (zie (79) ) krijgen

1 _1 + 3A _1—3A
" 3" '

V
* ~ ~~ÏT~ '

'

'
~

6

We gaan nu de betrekkelijke grootte dezer wortels onderzoeken

in de drie gevallen: II (+ 1 < A'< -+ ex), IV (+ 1 > A > 0), VI

(K = ü') zie 4'lp meded. p. 1009).

Geval II : + 1 < A < -j- 00.12 1
(

'

l =-3' "'>3' P»<" 8'



( 1309 )

De wortels zijn alle reëel. Noemen we ze op de gewone wijze in

afdalende volgorde e
l , e,, et ,

dan hebben we

1+3A 1 1-3A
e, = , e„ = , e. = II

6
"

3 ' 6

Geval IV: + 1 > A > 0.

12 11 1

ül = _
3' 3

>r,> 6' 6
>r>> ~3-

De wortels zijn ook hier alle reëel en luiden gerangschikt:

1 + 3A 1-31 1

e'T~6-' e
'
= -6-'*,

= "3 1V

Geval VI: k= ik'.

De wortels r, en v
t

zijn nu toegevoegd complex. Volgen we de

meestal aangenomen notatie, dan moeten we schrijven:

1 , 1-fStt' , 1—SiX'<=-j-'-= Jït-'<=-r- ri

Bij de herleiding van de p-functies tot de elliptische functies van

Jacobi bedienen we ons van de volgende herleidingsformules ]

).

sn(v) = / —— , m(v) = / —— - , dn(v) =
J

P(r)-e, V P(r)-e, \/ p(r)~e

e
i

e
t i r, . 'h e

t
v = x j/e, — e, ,

k*= —
, X-'

5 =
e,— e,

p(r;e
l
',e

t
',e

t
')= e

t
'

-f
4itt' '««'(r). &i*(»)

'

-8e/-f 2j/(«'—e.')(e.'— e.')

p= * P' («, - «, )(«, - «, ) .
* '
=

7777-1 rr-; k

4l/(e,'-0&'-«x') 4l/(e,'-0(*2
'-0

De uitdrukking voor 5 : £ wordt zoodoende :

in geval II

S y , *K») J^TWiMiH.-TM-v-n ,,- r i/;—7-

in seval IV e,—e. «,—

c

P= J '
; f'.'»

.

') Zie bijv. M. Krause : Theorie der elliptischen Ftffiktionen (Leipzig, Teubner)

(pp. 135, 136, 147, 148).
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in geval VI

§ [/ 4 (A-A' .s7((r) .(hi(r)

„ , . ... , k ... t/-9.,"+4(ei
'-

g,')(e,'-=ö
r— i (e.—e. )(<_ — e, ) . Aa; =— »

K («.
—e

» )(<',—«i )

of, na de wortels e,, e„ e„ e,', e,', e,' in / uitgedrukl te hebben:

in geval II

g . dn(v) . . A- 1 A+ l

g sn(w) 2A, 2A

in geval IV

H-A 1 , /14-A 1— A 2/.

g +[/ 2 sm(i>) |/ 2 1+A' 1+A
in geval V] ) (83)

g_ j yt/f+A ch(i>) _ |

/l/ï+A 3

,

g~" ^V 2 ' sn(v).dn{v)
; V~ Ty ~2~

1 + l/l+A' s -1 + V 1 +r
21/l + A" 2t/T+ATil

Substitueeren we deze uitdrukkingen in (74), dan vinden we
achtereenvolgens:

i l+cw(») 1

in geval II g, = ±— . - —— , g,= ±_,
KA s«(i>) Ag,

,n geva H g,= ± - / — . - —— , g, =±_

,

A y 2 sn(v) Ag,

i vi r ,

^4(1+A") <&.(»)
,„ geval M S,= ± .

—— , g 2
=±—

.

h sn{v) A'S,

Kiezen we nu

+ 61, p( r ;^ )5
,

s
)-|-

en voor S de uitdrukkingen Si met liet bovenste teeken, dan komen
we tot
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dn(v) X— 1 , A+l
Il /= + til//..—~ ; i>=t|/a , &=-— ,

*"= -^-

g=±i 1+cm(v) g=_,- i^"1^1')

, /1 + A 1
, /1+A

_
1_ A

r 3
2A

1+A 1+A

;

|
y X + A ™(")+ <*" (»') * -''(!+*) f«(lQ+ d«(l>) j(

84
)

'
+ ü|/ 2 sn(y) 2X m\v)

, /l/l+A'2 cn(r) . /l/l+A' 3

sn(i)).dw(i») J/ 2

1+ l/l+ A'
2 — 1 + l/l+A."

k1 = ^
-

—

, k" =
il/ï+X7' 2Kl +A' 2

^4(1 + A") d»(r) 1/I+T* otfo)

~T ' ^öö A' ' sw'(v)

'

Bepalen we ons tot reëele punten (x, y) van de kegelsnede, dan

volgt uit (78), dat V a s3A . g steeds reëel moet zijn.

Het geval II (waarin X reëel is) komt alleen voor bij de hyperbool,

bij welke geldt ^4 33 <^0; hier hebben wij dus

a.,A.. A' A'A 2

^
,_, A = _ïi_!l. = <0.

Hieruit volgt, dat in geval II steeds g imaginair moet zijn, derhalve

{ 1 + en (r)
j
dn (v)

..

reëel.
sri

1
(v)

Het geval IV wordt zoowel bij de hyperbool als bij de ellips aan-

getroffen. Daar ook hier / reëel is, vinden we

[Va. bij de hyperbool (A iS < 0) r7,,A <] 0, dus g' imaginair, of

en (v) + dn (r)
- reëel.

«r (r)

[V6. bij de ellips (A st ^>0) ii
t ,^>0, dus g reëel en —

sn' (r)

zuiver imaginair.

Ook het geval VI doet zich zoowel bij de hyperbool als bij de

ellips voor. Aangezien nu X zuiver imaginair, dus A* negatief is, geldt:

Yb/, bij de hyperbool (.!„<<> </,, A > , dus g reëel, dus

en (r)

reëel

;

sn° (v)
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VIA. bij de ellips ,.l a8 ^> O a„L <^ O, dus s zuiver imaginair en

. en (i>) ....
ook zuiver imaginair.

™ 5
(v)

Uit het voorgaande zien we, dal v zich in haar complexe vlak

moet bewegen op de zijden der rechthoeken van het net gevormd

door de lijnen v = mKAr zuiver imaginair en v= niK' -|- reëel.

De waarde van 5
! =—— — —(- 1 is blijkbaar positief aan

die zijde van de poollijn </ = van ten opzichte van de kegel-

snede, waar O zelf ligt; aan de andere zijde is £
a

negatief. De
poollijn i/ = van O verdeelt derhalve het vlak in twee deelen

:

in 't eene (waarin O ligt) is C reëel, in 't andere is ? imaginair.

In de raakpunten ƒ?, en R
2
der raaklijnen uit O aan de kegel-

snede is §= 0, dus 1 = oo.

In de oneindig ver gelegen punten S, en S, zijn § en ? beide on-

eindig en is ook / = x.

De middellijn, die door gaat {Atsx— A lty= 0) snijdt de kegel-

snede in twee punten
r

J\ en T,, waarvoor 5 = 0, dus 7=0 is.

Substitueeren we de uitdrukkingen (84) voor ? en £ in de formules

(78), dan verkrijgen we eindelijk x en y als functies van t.

Met het oog op het al of niet reëel zijn van J 'Atl
zullen we de

ondergevallen van IV en VI afzonderlijk noemen. Verder zal

overal X uitgedrukt worden in ö =z -, dus in de dubbelverhoudinsb 1+X e

der vier punten Rlt Rt , Slt St
. We zullen alleen de formules voor.»

geven. De uitdrukkingen voor y verkrijg! men gemakkelijk, door in

die voor x a„, door --alt en A lt door A lt
te vervangen.

We vinden dan eindelijk

l-ó l+ cn(v)
II .t = — — .

—
•ló m'(v)

- (l+<0 r^=dn(v)+ ^\l+ócn(v)\
v—A

lt —A.

=v\
—ó

IVa
1 cn(v)+dn(v)

2~ó' sn'(v)
-(l+d)-^% Jü {<Jcn(v) + dn(v))

y—A,
t

—*»

l/£'
rT r,

] cn(v)-\rdn(v)
I \ o x = — .

2ó i sn* (v) V=A„ 't'
l**"""' + "" (" ,l

J-
(1 +d) 77^= -~i\<f en (r) + dn (r)} ,

kn
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-•l/ir*'

l 'Ia x
en (r)

ros

sn' (»•) _ 2 j/Z^
<:« (r)

•i -^,

\/*«»\
6= e

-
"r' , ip = i fe/ ff

;

FJ6 x = 2 en (r)
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R,

+iK

*K *z

+ 1CO
S, R,

S* k'

R,

u-vlak

vlak van

dn{v) [

sn(v) 6 J/A

Hz

-> S.

R
I _!oo

s,

Fig. 1

/. = 6 1/1^ = 6,1/^,,
dn (v)

t quotiënt - neemt in die
sn (v)

punten achtereenvolgens de waarden 0, oo, ±k', ±ik aan. De bij-

belioorende waarden van r zijn congruent {mod. '2/v en 1iK') met

K+iK', 0, K en iK' (zie Fig. 1).

Geval I Vii. Het punt ligt in liet. gebied tusschen de hyperbool

en haar asymptoten. De punten R
x

, 11, , «S, , *S', , 1\ en T, zijn alle

reëel. 7\ en 7
1

, liggen beide aan denzelfden kant van de poollijn

van als O zelf. We zullen aannemen, dat de poollijn dien tak

snijdt, waarop 7\ ligt. De volgorde der bijzondere punten is dan

De waarden 7, = 0, 1^ = cc, /
3
= 6

1+A
/. 6 l^T

eorrespondeeren resp. met de waarden 0, cc, ±1 en ± k voor

1

-
, dus met de waarden van v die {moei. 2/v en 2iK') congruent

sn (v)

zijn resp. met iK', 0, K en K-\-iK' (zie Fig. 2j.
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|
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+tA'

1
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u-vlak

1 —
i

i
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-.
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u-vlak
Hm

1

cn(v)

o

Si
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en met behulp van (72) over in

9 9{ca -iy

S £-

waaruit, in verband niet (71), volgt

Ü 3z(C 2— 1)-— = ± ———

-

sin t y

Of

/ ( 1 ± cos t)

.-.7// T

We kiezen voor £

:

1— cos t r

Z= + i- -= + itg— (85)
sin t 2

en krijgen zoodoende

. I T
C = -\ sec

11 — .

-2 ï

De vergelijkingen (76) en (77) zijn nu strijdig. Waren ze afhan-

kelijk, dan zou daaruit volgen A ss
= 0, hetgeen niet ondersteld is.

Verg. (77) luidt thans:

T
"!»•'' + «,.,.'/ = — "ss-^'

2 — (86)

Brengen we ileze vergelijking m verbinding met F{x, y,z) = Q,

dan vinden we Tl t / T
2.1,, st-c'- . x = \(l., a..sec , — — rt.,,M 2seca 1

Ti T / T
2A i .sec

i
.ir.

8
sec" - — o 13

2

[

2 sec
5 - — 1

• (87)

Deze formules zijn bruikbaar, zoolang niet hetzij /4 ]8 hetzij A 3i nul

wordt. We zullen daarom óok de uitdrukkingen voor x en y aangeven,

voor het geval A 1S = 0. Dan geldt, krachtens a ltA tt -\-

a

ttAtt
= 0,

aaJ
— 0. Den vorm voor ,e vinden we dan onmiddellijk uit (86), dien

voor y uit de tweede vergelijking (87), waarin nog A %i
= a ita lt

gesteld kan worden. De oplossing is dus

T
ir,,?' = — a,,z . sec* —

T T f X
2alsa„ sec

2 — y = «„«„ «' — - a
13

2
I 2 sec

1 -

Geval III 1'. a
18
= a28

— 0.

Hel punt '> ligt in hel middelpunt.
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Nu hebben we
7 = 0.

De uitdrukkingen voor x en y zijn van den vorm

x = («e'' + a'e->T)z,

( >pdat voldaan zij aan F --' nn.r + 2axl#y + asty* -\- a itz
2 = 0, moeten

we stellen

a = O (— a
l2+j/— .4 33 ). o' = ö' (—

a

12
—j/- 4„)

0=:ött„
, |ï' = ö'a

11

met

<Tö' =

Bij de reëele ellips is A ss ^>0 en — <^0. We kunnen dan stellen

as

33

<5 = o =
\ /

* = \ \/ j f- «i, (* +«-*)+ t|/^H .(
2 K «n^ss

We vinden dan

_ .(— ajjcosr— ]/Asi sinr)z, - (88)

- I »uA, K -1:,::

Deze zelfde uitdrukking kunnen we gebruiken voor* 't geval we ie

maken hebben met een hyperbool, die de ar-as niet snijdt. Dan is nl.

.1 <^Ct en - ^>0, dus o = a reëel. Voor l/^„ •sin x=— i]/-Ass.sint

schrijven we dan liever — 1/

—

A st ,sh(ir) en voor cost ch(ix).

Reëele punten van de hyperbool komen dan overeen mei zuiver

imaginaire waarden van t.

Snijdt de hyperbool de «-as wel. dan is .1 <^0 en - - <^ 0, dus

o = o imaginair.

We stellen dan o = — d = — I / en krijgen zoodoende
- V "ll-Ua

- V an-'
i

= l/- ^T" • f-«.. sA(") + \/Az oh(ir)\

V «ll- 1
»:.

85*
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Ook hier moet r de imaginaire as in haar complexe vlak beschrijven.

Is dn = 0, dan hebben we 2«,

.

x
|
-o ,,// y -f- a,

8
= 0.

Een oplossing hiervan wordt gegeven door

= -— (o„e'T + o„«-«T),

Zooals te verwachten was, komen ook hier alleen zuiver-imaginaire

waarden van r in aanmerking.

Hel tweede ontaardingsgeval (JV) doet zich voor, wanneer ;. = 0,

dus dj = -|-l. Hier moeten we drie ondergevallen onderscheiden, nl.

IV. a ss
= 0: hel punt <> ligt op de kegelsnede,

l\' !i

. /1 3B
= Ü: de kegelsnede is een parabool,

TV C
. a ss

= en A ss = 0: het punt ligt op de parabool.

Geval IV". Hier geldt (70a) v
4'il

' meded. p. 1012); substitutie van

t = levert

T = 4- 3l/2 . th— (70'fl)T
1/2

derhalve

3

,-/r

T

l 2

De vergelijkingen (62) en (63) (4
r meded. p. 1011) leeren ons nu

•1LÏ: 'IL; 1

9 = <',:,'' + a
ss2/

• ' - ' :i 8 " 8 8 i ..
T

» C/i

1/2
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Voor 't geval .1,, < is, schrijven we voor ]/A is .sh- liever

. . . , T . /r . t /t

i K— A,„ . sli —— = 4- V— A...ni)i en voor cli ~— cos .

1/2
"

1/2 l/2 |/2

Terwijl dus de formules (89) in 't bijzonder bij de ellips dienstig'

zijn, doen we bij de hyperbool beter gebruik te maken van

- : ( A
' T

''•' — " r- I A»+ ««» V—A ^ • s"> -70

.1,, <'<>*"

1/2
(89')

2* / .
.

ir
~

y ==— A„.— a.. 1/ — „],_ .sin —
ir V

" "
j/2

,s
1/2 ;

Bij de hyperbool coriespondeeren de reëele punten bijgevolg niet

zuiver imaginaire waarden van r.

Geval l \'". Stellen we in (70//) (4
e meded. p. 1012) r = O,

dan komt er

zoodal
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De vergelijking

//—
e , iii(

« + 2a ltxy + — f + 2aux + 2a„y = O

Of

(«ir'' f"!,/')
2 + 2au (a 15a,H «„//) =

gaal door de substitutie

(
'ii

A' -f (
'i,..'/ = -"„S )

(91)

over in

»i = g',

welke opgelost wordt zie 2*50 meded. p. 595) door

§ = 6"^
, ,

i

=:," Tl '
2

(92)

Uit (91) en (92) volgt nu

2a-, , /

x = — a13 e ' - -f ",., e

•1,,

. • (93)

-".. f' , o ,
-Tk'S

.'/
=

(

'

( ",:, ' ' - + «11 «

Deze formules zijn steeds bruikbaar, aangezien het verdwijnen

van 4 1; ontaarding van de parabool tengevolge zou hebben.

Natuurkunde. De Meer Jdlics doet eene voorloopige mededee-

ling over: „Enkele uitkomsten, verkregen bij de waarneming

van de ringvormige zonsverduistering op 17 April 1912."

De ringvormige zonsverduistering van 17 April j.1. is in de nabij-

heid van Maastricht door de Nederlandsche Eclipsexpeditie onder

buitengewoon gunstige omstandigheden waargenomen.

Het waarnemingsplan omvatte:

1". Visueele contract- en positiewaarnemingen.

2". Opnamen met den fotoheliograaf.

3°. Opnamen met de prisma-camera.

4". Bepaling van het minimum der totale stralingssterkte.

5°. Meting van het verloop der totale stralingssterkte van het

eerste tot het vierde contact.

6°. Fotometrische bepaling van het verloop der helderheid van

het eerste tot het vierde contact voor vijf gebieden uit het spectrum,

ieder ongeveer 30 A omvattende.

7°. Waarneming van verschillende bijomstandigheden.
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Natuurlijk zal de bewerking van het groote waarnemingsmateriaal,

dat door de talrijke (ongeveer 40) deelnemers aan de expeditie werd

bijeengebracht, nog geruitnen tijd in beslag nemen. Enkele uitkomsten

zijn intussehen van dien aard, dat een voorloopige mededeeling ervan

thans wel kan worden gedaan.

Zoo mag men uit de waarnemingen, genoemd onder 1", 2° en 3°

reeds veilig besluiten, dat in ons eelipskamp - - overeenkomstig de

voorspelling der Leidsehe astronomen — de verduistering inderdaad

zéér nabij centraal is geweest - al moet dan ook de juiste loop

der lijn van eentraliteit nog uit die nieuw verkregen gegevens

zuiverder worden afgeleid.

Met de •prisma-camera beeft Prof. Nu land resultaten verkregen,

die de goede verwachting nog overtroffen. Twee van de vijf opnamen

zijn zóó dichl bij den tijd der ringvormigheid gemaakt, dat daarop

de waterstoflijnen H(i, //•/, //rf, He, en de calciumlijnen H en K
zich als volledige chiomosfeer-ringen verloonen, terwijl bovendien,

dank zij den dalen en bergen van den maansrand, vef over de 100

lijnen gedeeltelijk als Fraunhofersche, gedeeltelijk als tlitslijnen

zichtbaar zijn.

De stralingsmetingen, onder 4° en 5° genoemd, zijn in duplo ver-

richt met twee van elkander onafhankelijke opstellingen : a) een

thermozuil (dezelfde die voor de eclipswaarnemingen op Sumatra in

1901 en bij Burgos in 1905 had dienst gedaan 1

)! in vereeniging met

een spoelgalvanometer van Siemens & Halske; b) een bolometer met

een door Dr. W. J. H. JIoi.l geconstrueerden galvanometer van

korten slingerduur.

Omdat bij opstelling a na plotselinge bestraling of bedekking van

de thermozuil telkens 10 seconden verliepen alvorens de (aperiodisch

aanwijzende) galvanometer den correspondeerenden eindstand bereikte,

en omdat de ringvormigheid der eclips naar schatting niet veel langer

dan 1 sec. duren zou, was aan het instrumentarium b de eisch ge-

steld, dat zijn insteltijd minder dan J sec. bedragen moest. Dr. Moll

is erin geslaagd, zijn bolometer en gevoeligen galvanometer aan die

voorwaarde te doen beantwoorden.

Zoowel de thermozuil als de bolometer werd, zonder tusschen-

komst van lenzen of spiegels, onmiddellijk aan de straling blootge-

steld. Van beide opstellingen was de gevoeligheid, door het in- of

uitschakelen van weerstanden, tijdens de waarnemingen gemakkelijk

regelbaar; zij kon, indien noodig, zoo groot worden gemaakt dat

*) Total Eelipse of the Sun. Reports on the Dutch Expedition to Karang Sago,

Sumatra, No 4. Heat Radiation of the Sun during the Eelipse, by W. H. Julius,

1905). — Zie verder: Versl. Afd. Nat. XIV, p. 465 en Gil (1905—1906).
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van ilc totale straling der onverduisterde zon nog merkbaar

zou zijn geweest; maar op grond van de uitkomsten, in Burgos ver-

kregen '), werd verwacht, dal bij deze ringvormige verduistering het

stralingsminimum niet beneden ' ,„„„„ dalen zou.

De standvastigheid der nulpunten van de galvanoraelers heeft niets

Ie wenschen overgelaten. Van beide instrumenten werden tijdens den

geheelen duur van de eclips op bekende tijdstippen de uitwijkingen

visueel afgelezen, maai' bij opstelling h werd bovendien gedurende

ecu tijdsverloop van 10 minuten, waarbinnen de centraliteit viel, de

gang der uitwijking doorloopend fotografisch geregistreerd.

Hel belangrijkste resultaat van de stralingsmeting bij deze ring-

vormige zonsverduistering is, dat voor het totale emissie- en diffusie-

vermogen der geheele zonne-atmosfeer (de zoogenaamde omkeerende

laag, de chromosfeer en de corona tezamen) een bovenste grens-

waarde niet zekerheid kon worden vastgesteld.

Op bet oogenblik van de centraliteit, bij volmaakt helderen hemel,

ging namelijk de fotografisch geregistreerde stralingskromme door

ecu scherp minimum, wijzende op een overblijvende stralingssterkte

kleiner dan 7, 000 van de volle zonnestraling.

Ook met de opstelling a werd in hetzelfde tijdsinterval een zóó

geleidelijk en volkomen symmetrisch verloop van de stralingssterkte

gevonden, dat men aan de uitkomsten wel een groote betrouwbaar-

heid moet toekennen. Het minimum bedroeg daar niet 7 6 ooo> m&ar 7-jjoo

van de maximale waargenomen stralingswaarde, en was in de

grafische voorstelling meer afgerond dan bij de fotografische kromme,

wat natuurlijk een gevolg is val) den zooveel langeren insteltijd

der instrumenten van opstelling a.

De minimum-aan wijzing van het snelste instrument komt het meest

de waarheid nabij, en zoo mogen wij dus besluiten dat deze ver-

duistering de totale zonnestraling tot op minder dan '/.„„„ van haar

waarde deed dalen.

Een deel van dat restant moei nog afkomstig zijn van den onbe-

dekt gebleven ring der zonneschijf. Stellen wij de schijnbare opper-

vlakte van dien ring gelijk aan ',,„„„ van de oppervlakte der schijf,

ziin stralingssterkte per eenheid van gezichtshoek gelijk aan \/ï0 van

de gemiddelde intrinsieke stralingssterkte der schijf, dan straalde

tijdens de centrale verduistering de totosteer ons nog 7ioooo van ' ie(

gewone bedrag toe. Derhalve blijft er voor straling uil het zichtbaar

gebleven deel van de zoogenaamde zoxmt-atmosfeer niet meer over

dan 7ioooo van ^e v0"e zonnestraling. Wij zullen aannemen dal die

'I W. H. Jülius, Versl. Afd. Nat. XIV, p. G16 (1906),
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atmosfeerstraling hoofdzakelijk uit de onderste, dunne absorbeerende

laag afkomstig is.

Men kan zich nu nog afvragen, lioe groot wel het volume was

van het tijdens de eclips zichtbare deel dier onderste atmosfeerlaag,

in vergelijking niet liet volume van de halve bolschaal uit welke,

hij oh verduisterde zon, de straling dierzelfde laag ons bereiken kan.

Eenvoudige overwegingen doen inzien, dat de bedoelde breuk moeilijk

op een kleinere waarde dan '/io kan worden geschat, zoodat de

halve zonne-atmosfeer hoogstens tienmaal zooveel uitstraalt als haar

tijdens de eclips zichtbaar gebleven gedeelte.

Van de totale (ultraviolette, zichtbare en infraroode) zonnestraling

is dus minder daii '/ïooo afkomstig uit die deelen van het hemellichaam,

welke buiten het fotosfeeroppervlak gelegen zijn.

Deze uitkomst bewijst de onhoudbaarheid der theorie, volgens

welke de fotosfeer een laag van gloeiende wolken zou zijn, wier

helderheid van liet centrum naar den rand der zonneschijf zou

afnemen wegens lichtabsorptie en d illusie in een omhullende atmosfeer

(„the dusky veil"). Want indien deze theorie juist was, zou volgens

de berekeningen van Pickering, Wilson, Schustek, Vogel, Sekligkr

en andere astrophysici zulk een atmosfeer een groote fractie
(

3

/ 4
a

'/,) van de zonnestraling moeten absorbeeren. Daar zij echter niet

meer dan l

/1000
blijkt uil te stralen, en toch in stationairen toestand

moet verkeeren, zou zij het grootste deel der geabsorbeerde energie

in een tot nu toe absoluut onopgemerkte» vorm door de heinelruimte

moeten verspreiden - - wat voorshands onaannemelijk is. -

Wal de sub 5" genoemde stralingsmetingen betreft, kan op dit

oogenblik slechts worden vernield dat zij over het algemeen goed

zijn geslaagd (hoewel nu en dan door dunne wolken eenigszins

gestoordj en dat men dus hopen mag, met grootere nauwkeurigheid

dan tot nu toe bereikt was daaruit te kunnen berekenen, hoe de

stralingsintensiteit verloopt van het centrum naar den rand der

zonneschijf.

De onder 6' bedoelde fotometrische bepalingen van den heer lï. .).

van der Plaats omvatten 4<S() waarnemingen, waaruit de verdeeling

der lichtsterkte over de zonneschijf voor vijf verschillende spectraal-

kleuren moet worden afgeleid.
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Wiskunde. De Heer Jan de Vries biedt eene mededeeling

aan-. „Over eene door kegelsnedengevorm.de congruentie van

de tweede orde en de eerste klasse."

De theorie der lineaire congruenties van kegelsneden (congruenties

van de eerste orde) is door Montesano 1

)
(1892

—
'95) volledig

omwikkeld. Daarbij werd ter bepaling van de betrekkingen tusschen

de kenmerkende getallen o a. gebruik gemaakt van twee hulpopper-

vlakken: het oppervlak .1 gevormd door de kegelsneden die een

rechte / snijden, en het oppervlak IJ gevormd door de kegelsneden

waarvan de vlakken door een punt P gaan. Een uitbreiding van

deze handelwijs op congruenties van hooger orde stuit al' op het

l'eit, dat nu een punt, waardoor twee kegelsneden gaan,, geen

singulier punt behoeft te wezen. Algemeene beschouwingen aangaande

congruenties van hooger orde zijn lot dusver niet gepubliceerd.

In het volgende beschouw ik een bijzondere congruentie van de

tweede orde en eerste klasse; zij vertoont een groote gelijkenis met

een congruentie (2,1), welke in 1908 door L. Godeaüx is beschreven 2
).

1. De bedoelde congruentie r bestaai uit de kegelsneden y\ die

door een punt O gaan, de kubische ruimtekromme <>
3
in drie punten

snijden en op de rechte / rusten.

Alle kegelsneden, die door en een willekeurig punt I' gaan

en q* driemaal snijden, vormen een quadratisch oppervlak 2£\

Door de snijpunten van / met 2 * worden twee y
s van r aangewezen;

dus gaan door P twee y
: en is F van de tweede orde.

Ze is van de eerste klasse, want een willekeurige rechte / bepaalt

met O een vlak, waarin slechts één y
a

ligt.

Als / door <> gaat is ze singuliere bisecante ; de y
2

, die haar lol

koorde hebben, vormen een oppervlak 2* met dubbelrechte / en

drievoudig punt O"). Ook de rechten van het vlak {Or) zijn

singuliere bisecanten, want in dal vlak ligt een bundel (/-).

De oppervlakken 2i
2 vormen een bundel waarvan de basis beslaat

uit </ en haar bisecante h uit O. Elk 2" bevat twee stelsels van y
a

;

zijn R, en li, de snijpunten van 2* met r, dan hebben deze y- de

rechte OR, {OR,) tol koorde. Dus wordt 2* tevens gevormd dooi-

de f welke een vaste (op 2 2 gelegen) y" tweemaal snijden.

') Atti ïorino, XXVII (1892), Rend. Ist. Lombardo XXVI (1893), Rend. Napoli

(1895) p. 93, p. 155.

2
) Sur Line congmeuce (2,1) de coniques. (Mém. Soc. des Sciences du Hainaut,

6me série, t. X).

In 1904 heb ik een bijzondere (2,2) behandeld (VersL deel XIII, 355).

:;

) Blijkbaar is S 4 tevens hel oppervlak n vuor elk punt van /, en heelt r tot

enkelvoudige rechte.
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Er zijn twee JS"
5 die r raken ; elk punt P op een dier opper-

vlakken is hierdoor gekenmerkt dat de beide y
2 door P samen-

vallen.

De y
2 door een punt S van o 8 vormen een oppervlak 4> 4 met

dubbelrechte OS en drievoudige punten O en S; immers de koor-

den t van o', die r snijden, liggen op een regelvlak van den vierden

graad, en de beide koorden t, die OS buiten S snijden, vormen met

OS twee ontaarde y\

2. Elke reelite t bepaalt één ontaarde y
2

; de tweede rechte g
van dat lijnenpaar verbindt O met het derde in het vlak (Of) gelegen

punt S van q\ De rechten g vormen den knbisehen kegel met

dubbel ribbe b, die </ uit O projecteert. Elke rechte g behoort tot

twee paren (g,t); de punten (g,t) liggen op een ruimtekromme van

den zesden graad.

In liet vlak (Or) liggen drie rechten dk= OSk- De koorden ƒ van

j>', die op ch rusten, vormen een regelschaar; elke (d,f) is een y\

Elk vlak door de bisecante b bevat een rechte c, die op / en op

q' rust. Een vlak door r bevat drie rechten c; dus vormen de

rechten c een regelvlak van den vierden graad met drievoudige

richtlijn b en enkelvoudige richtlijn r. Elke c vormt met b een y
2

.

3. Beschouwen we thans het oppervlak ./ gevormd door de y
3

,

die de rechte / snijden.

Met vlak (Of) bevat vooreerst de y\ die / tot bisecante heeft, dus

dubbelkromme is; verder drie rechten g, die ieder door twee rechten

/ worden gesneden, dus evenzeer dubbellijnen zijn. Ten slotte is ook

/ dubbellijn. Hieruit volgt, dat A van den twaalfden graad is en in

<> een achtvoudig punt bezit.

Daar / met elk 2l"
2 twee punten, met elk </»

4 vier punten gemeen

heeft, is r dubbelrechte en </ viervoudige kromme van .V~.

Daar de rechten t een regelvlak van den vierden graad vormen,

bevat J 12
, behalve de reeds bovengenoemde zes lijnen t, nog vier

rechten t en vier rechten g. Verder liggen op A 12
zes rechten f en

de drie rechten d, die dus dubbellijnen zijn. Ten slotte bevat A 1 * nog

vier rechten c en de viervoudige rechte b.

4. Zij (/ een straal van den waaier, die D tot top, (f tot vlak heeft.

Elke </ is koorde van één y
2

;
de snijpunten van (/ met y

2 vormen

een kromme van den vierden graad, die in 1) een dubbelpunt heeft.

Door I) gaan dus zes stralen </, die ieder een y
2 aanraken. De raak-

lijnen der y
2 vormen dus een complex van *\v\\ zesden graad.

Hieruit volgl tevens, dal de vlakken y der y
2

, die het vlak iS aan-

raken, een kegel van de zesde klasse omhullen, die (Or) tol dubbel-
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raakvlak hcet't, omdal de doorsnede van dil vlak met d door twee

y* wordt aangeraakt.

Een oppervlak 2* (§ 1) wordl dooi' de willekeurig gekozen rechte

/ in vier punten gesneden; de vlakken der y-, welke / in die punten

ontmoeten, gaan door een straal van de schoof 0. Dus omhullen de

vlakken der op / rustende y'J een kegel der vierde klasse. Ook deze

heeft (Or) tot dubbelraakvlak, want elke in dat vlak gelegen y-

heeft r tot bisecante ').

De beide kegels hebben, buiten (Or), twintig raakvlakken gemeen.

Er zijn dus twintig y\ die een gegeven rechte snijden en een gege-

ven vlak aanraken.

5. In een willeken rit; vlak ). bepalen de kegelsneden der congru-

entie een verwantschap (2,2). De beide — 2
, welke r raken, snijden

). in twee kegelsneden; deze dragen ieder een involutie van punten-

paren P, P' ; de met P(P') overeenkomende punten vallen samen

in P' (P).

Zij / een willekeurige rechte van ?.. Het overeenkomstige opper-

vlak A" wordt door ). gesneden volgens een kromme ).
l
°, welke de

punten P' bevat, die in de (2,2) aan de punten P van l zijn toegevoegd.

Met V" heeft / gemeen haar snijpunten met de y
2

, waarvoor ze

koorde is; de overige acht zijn coïncidenties P == P'

.

De coincidentiekromme is dus van den achtsten graad; ze heeft

vier drievoudige punten in de doorgangen van <v' en b.

Deze doorgangen zijn tevens hoofdpunten der (2,2) en drievoudige

punten van de overeenkomstige hoofdkrommen van den vierden graad.

Ook de doorgangen van r en de drie rechten d zijn hoofdpunten,

met kegelsneden als hoofdkrommen.

Scheikunde. - De Heer van Rombukgh biedt een mededeeling aan

namens den Heer J. VV. le Heux : „Over eenige inwendige

onverzadigde aethers".

(Voorloopige mededeeling).

(Mede aangeboden door den Heer A. F. Holleman).

Door inwerking van mierenzuur op mannie! verkreeg Faüconnier

een mengsel van mierenzure esters van dezen zeswaardigen alkohol,

dat aan droge distillatie onderworpen o.a. een vloeistof leverde van

de samenstelling C
c
H

8
en kokende bij 107°—109°.

Van Maanen (Dissertatie, Utrecht 1!H)9), die deze stof nader onder-

') De bij l en V behoorende kegels hebben, buiten (Or), 12 gemeenschappelijke

raakvlakken. Hieruit volgt opnieuw de graad van A.
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zocht en haar als een bij 107° kokende vloeistof vermeldt, stelde

als de meest waarschijnlijke struetuurformule hiervoor op:

CH
S=CH—CH—CH=CH -CH,

! o J

Daar de vormingswijze van deze slot' echter niet volledig inzicht

geeft in haar struetuurformule, stelde Prof. van Rombiroh mij voor,

om te trachten langs andere wegen, waarlangs 't verloop der reactie'

s

beter is na te gaan, te komen tol de verschillende mogelijke oxyden

van het hexadieën om zoo de structuur van het door Fauconnier

bereide lichaam nader vast te si .'Hen.

Als uitgangsstof diende mij het dubbel onverzadigde glykol

CH
9
=CH—CHOH—CHOH- CH=CH 2) 't welk Griner bereidde door

reductie van akroleïne, het divinylglykol.

Gebruik werd gemaakt van de eigenschap van het acetylchloride,

om zoodanig op tweewaardige alkoholen in te werken, dat van de

beide alkoholgroepen, de eene in den zoutzuren-, de andere in den

azijnzuren ester wordt overgevoerd.

Het inwerkingsproduct van acetylchloride op divinvlglvkol wordt

verkregen als een kleurlooze vloeistof, die na herhaald fraktioneeren

onder een druk van 18 niM. bij 84°— 88° kookt; geheel zuiver heb

ik ze nog niet verkregen, daar 't chloorgehalte een weinig te hoog

gevonden werd. Bij 't bewaren kleurt de vloeistof zich na enkele

dagen donker en vertoont dan zure reactie.

Om uit het chlooracetine 't oxyde te bereiden, werd het met sterke

natriumhydroxydeoplossing eenigen lijd geschud, en vervolgens bij

verminderden druk (om polymerisatie zooveel mogelijk tegen te gaan)

gedistilleerd. Van 't distillaat, dat uil 2 lagen bestaat, wordt de

bovenste nog enkele malen over vast natriuinhydroxyde overgehaald,

en ten slotte, om 't produkl volkomen halogeen- en watervrij te

krijgen, over fijn verdeeld calcium in een waterstofatmosfeer gedis-

tilleerd.

Hel aldus bereide divinylaethyleenoxyde

(Ml— ('II ('11 ('II ('1I=CH.,

\y
O

is een zeer bewegelijke, kleurlooze vloeistof, bij gewonen druk

kokende bij 108°- 109°, mei zeer scherpen reuk, de allylverbindingen

eigen.

n™° = 1,44942. d
l5

=0,8834.

Eenmaal zuiver is 't oxyde bestendig en kleurt zich eerst bij lang

bewaren lichtgeel : onder invloed van alkaliën aan de lucht verharst
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liet. Met zoutzuurgas samengebracht, addeert het dit oogenblikkelijk:

door het met water te verwarmen, wordt divinylelykol terue

gevormd.

De ring —C—C— wordt ook betrekkelijk gemakkelijk geopend

door aminen.

Verhit men namelijk het divinvlaethvleenoxyde met allylamine

gedurende eenige uren, dan ontstaat er een verbinding van 1 mol.

oxyde en 1 mol. allylamine. Door distillatie" en omkristalliseeren uit

petroleumaether verkreeg ik witte naaldjes, bij 37,5° smeltende.

Het oxyde met ammoniak verhit, gaf eveneens een gekristalliseerde]!

aminoalkohol.

Een andere, dikwijls toegepaste methode om tot inwendige aethers

te komen, is : additie van onderchlorigzuur aan een onverzadigde

koolwaterstof, en daarna onttrekking van zoutzuur aan het gevormde

chloorhvdrine. Alvorens deze methode op het hexatriëen toe te passen,

waardoor ik een oxyde van de formule C
6
H

8
zou kunnen verkrijgen

ging ik eerst de additie van dit zuur na, aan een koolwaterstof met

slechts één geconjugeerd systeem van dubbele bindingen.

CH,*»

De koolwaterstof, CH,=C—CH=CH 2 het isopreen, welke tegen-

1. 2. 3. 4.

woordig met behulp van de zoogen. isopreenlamp van Hahries ge-

makkelijk in zuiveren toestand is te bereiden, werd onder koeling

met ijswater in 't donker met een oplossing van onderchlorigzuur

geschud, in die verhouding, dat op 1 mol. isopreen, 1 mol. zuur

gebruikt werd.

Het onderchlorigzuur verdwijnt spontaan, en 't isopreen gaat in

oplossing. Na verzadigen der waterige vloeistof met keukenzout wordt

aan deze oplossing met aether onder meer een vloeistof onttrokken,

die onder gewonen druk bij 142°—145° kookt en waarvan het

ehloorgehalte wijst op een verbinding van de samenstelling : C
5
H

9
0C1.

Door sterke kaliumhydroxydeoplossing hieraan zoutzuur onttrek-

kend verkreeg ik een aetherisch riekende vloeistof, kokende bij

80°—82°, welke echter nog een spoortje haiogeen bevatte.

Met zoutzuurgas samengebracht, addeert ze dit oogenblikkelijk
;

in tetrachloorkoolstof opgelost, ontkleurt de stof, hoewel langzaam,

een oplossing van bromium.

Gaan we na op welke plaats in 't isopreenmolecule het HOCI
geaddeerd kan zijn, dan doen zich de 3 volgende mogelijkheden voor :
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1. Het onderchlorigzunr is geaddeerd aan de dubbele binding 1=2.
2. Het ondei-chlorigzuur is geaddeerd aan de dubbele binding 3=4,
3°. of wel, daar de twee dubbele bindingen in conjunctie staan.

heeft de additie aan de koolstofatomen 1 en 4 plaats gehad, onder

optreden van een nieuwe dubbele binding tusschen de C-atomen 2

en 3. In 't laatste geval zoude uit 't aldus gevormde chloorhydrine,

door HC1 onttrekking, waarschijnlijk een vijfring ontstaan zijn, en

wel een methyldihydrofuraan. De gemakkelijke opneming van zout-

zuur pleit echter niet voor de laatste opvatting.

Spoedig hoop ik over dit onderwerp, waarmede ik mij nog bezig-

houd, nadere mededeelingen te kunnen doen.

Onj. Chern. Univ. Lab.

Utrecht, April 1912.

Scheikunde. — De Heer Holleman biedt, mede namens den heer

.1. P. Wibatjt, eene mededeeling aan over: „De nitratie run

ortlio-chloortoluol"

.

De nitratie van orthochloortoluol is bestudeerd geworden door

Goldschmidt en Höxig l

) en later door Honig 2
). Uit het eerstgenoemde

onderzoek is gebleken, dat het hoofdprodukt der nitratie het chloor-

nitrotoluol L „ H
3
CH

3
Cl NO., is, terwijl later dooi' Honig tenminste

zeer waarschijnlijk is gemaakt dal hel isomeer Ca
H

3
CH

3
Cl NO s

1 2 (G)

als bijproducl ontstaat.

Bij een hernieuwd onderzoek naar het verloop van deze nitratie,

waarbij van den aanvang af de bedoeling bestond de hoeveelheden,

waarin de isomere nirrochloortoluolen ontstaan zoo mogelijk quanti-

tatief te bepalen, was het in de eerste plaats noodig het qualitatieve

onderzoek naar de ontstane isomeren uitvoeriger en nauwkeuriger

te herhalen.

De weg die hiertoe ingeslagen werd, was dezelfde die de

vroegere onderzoekers reeds gevolgd hadden. Het mengsel van

de bij de nitratie verkregen nitro-chloortoluolen werd in de over-

eenkomstige amido-chloortoluolen overgevoerd. l
T
it het mengsel van

deze scheidt zich het 5-amido-2-chloortoluol, dal dus overeenkomt

met hel hoofdproduct der nitratie, in aanzienlijke hoeveelheid af.

Deze stof werd door zijn smelipunt, 80° -M° na omkristalliseeren,

i) B. 19. 2443.

ïj B. 20, 2417.
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geïdentificeerd. Indien liet 2-amido-5-chloortoluol door afkoelen zoo-

veel mogelijk uil hel reaetiepródukt verwijderd is, laten zich uit de

overblijvende olie van amidochloortoluolen geen isoraeren meer

afscheiden, hetgeen o.a. daaraan toe te schrijven is dat de overige

drie amido-2-chloortoluolen bij ot' heneden kamertemperatuur smelten.

Het scheen aangewezen, de isomere amido-2-chloortoluolen in de

overeenkomstige aceetverbindingen over te voeren en te trachten

deze aceetamido-2-chloortoluolen door gefractioneerde kristallisatie

te scheiden. Hiertoe werden eerst de vier isomere aceetamido-2-chloor-

lolnolen uit ile overeenkomstige nitro-2-chloortoluolen bereid. De

smeltpnnten der verkregen verbindingen waren de volgende :

('ir' ('II., ('II., ril,

/\CI /'\C1 /\C1 CH,CONH/\Cl

CH CO H\/ X/nhcocii, \/
NIK 'OCH

92° C. 106° C. 133° C. L56°C.

Het bleek thans dat de beide vicinale verbindingen, het 3-aeeet-

amido-2-chloortoluol en het 6-aceetamido-2-chloortoluol moeilijk op-

losbaar zijn in koude benzol en uil dit oplosmiddel in fraaie witte

naalden kristalliseeren, terwijl de twee overige aceetamido-2-chloor-

toluolen in koude henzol zeer gemakkelijk oplosbaar zijn. Hierdoor

kon de aanwezigheid van het (J-amino-2-chloortoIuol en van het

3-amino-2-chloortoluol in het vloeibare mengsel der amino-chloor-

toluolen gemakkelijk worden aangetoond.

Veel grootere moeilijkheden leverde het onderzoek naar de aan-

wezigheid van het vierde mogelijke isomeer, het 4-nitro-2chloortoluol,

in het nitratiemengsel.

De moeilijkheid was voornamelijk hierin gelegen dat de aeeet-

aminoverbindingen, die overeenkomen niet het 5-nitro-2-chloortoluol

en het 4-nitro-2-chloortoluol, in de gangbare organische oplosmiddelen

gemakkelijk oplosbaar zijn, terwijl zij uil mengsels van alkohol en

water, aeeton en water, azijnzuur en water, in verschillende

verhoudingen, zich vaak als olieachtige massa's afscheiden en slecht

kristalliseeren, waardoor een systematische gefractioneerde kristallisatie

met behulp van deze oplosmiddelen ondoenlijk bleek te zijn. Ten

slotte bleek, dat de besle wijze om mengsels van het 5 aceetamino-

2-chloortoluol en het 4-aceetamino-2-chloortoluol gefractionneerd te

kristalliseeren hierin bestond dat genoemde stoffen in weinig benzol

werden opgelost en aan deze oplossing bij kleine hoeveelheden

tegelijk ligroïne werd toegevoegd. De stoffen scheidden zich dan,

wanneer de oplossing eenigen tijd aan zichzelf werd overgelaten, in goed
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gevormde kristallen af. Ook op deze wijze was een scheiding van

het 1-2-5-isomeer en liet 1-2-4-isomeer toch slechts op /.eer onvol-

komen wijze te hei-eiken, hetgeen hieruit blijken mag dal uit een

kunstmengsel der vier isomere aeeetamino-2-chloortoluolen, dat

'12 gram woog en waarin 2 gram 4-aceetamino-2-chloortoluol

aanwezig was, dus 16.5%, deze laatste verbinding niet in zuiveren

toestand geïsoleerd kon worden, niettegenstaande langdurige en

systematische gefractioneerde kristallisaties. Bij (leze proeven werd

ten slotte een kristal-fractie gekregen die bij 90°— 93° C. smolt, welk

smeltpunt 90°—93° C. bleef toen de kristallen met wat 4-amino-

2-chlooi'toluol gemengd werden. Deze kristalfractie bestond dus wel

in hoofdzaak uit hel 4-amino-2-chIoortoluol, doch was blijkens het

smeltpunt nog verre van zuiver.

Op de volgende wijze kon aangetoond worden, dat bij de nitratie

van o-chloortoluol inderdaad het 4-nitro-2-chloortoluol ontstaat.

Eene <groote hoeveelheid nitratieprodukt, ongeveer 100 gram,

werd in de amidoverbindingen overgevoerd en hieruit het 5-amido-

2-chloortoluol zoo goed mogelijk verwijderd. De resteerende amido-

2-chloortoIuolen werden in de overeenkomstige aceetverbindingen

overgevoerd en uit het zoo verkregen mengsel werden door behan-

deling niet benzol de „vicinale aceetverbindingen'' afgezonderd. Uit

de in oplossing gegane aceetverbindingen werd de acetylgroep geëli-

mineerd. Uit ilit mengsel van amino-verbindingen, dat nu veel minder

der vicinale verbindingen bevatte, kon nu wederom een groot deel

van liet nog aanwezige 5-amido-2-chloortoluol door uitvriezen ver-

wijderd worden waarna de overblijvende olieachtige massa van

amino-2-chloortoluolen weer in de overeenkomstige aceetverbindingen

werd overgevoerd. Uit dit mengsel kan nu weder een belangrijk

gedeelte van de nog aanwezige vicinale verbindingen verwijderd

worden. Zoo werd ten slotte eene hoeveelheid van ±9 gram aan

aceetamino-2-chloortol uolen verkregen waarin door de beschreven

bewerkingen het aanwezige 4-aceetamino-2-chloortoluol moest zijn

opgehoopt. Dit mengsel werd door oplossen in benzol en partieele

praecipitatie door middel van ligroïne aan eene gefractioneerde

kristallisatie onderworpen. Hierbij werd eindelijk eene kristalfractie

gekregen die bij 70° — 73° smolt: 0.2 gram van deze krvstallen

werden mei 0.2 gr. 4-aceetamino-2-chloortoluol gemengd en loonden

toen een smeltpunt van ± 80 -95°. Hiermede is dus bewezen dal

de verkregen kristallen in hoofdzaak uil hel 4-aceetamino-2-chloor-

toluol beslaan, waardoor de aanwezigheid van het 4-ni(ro-2-cldoor-

toluol in hel nilratieinengsel is aangetoond.

Hel qualifatieve onderzoek heeft dus geleerd, dal bij de nitratie

86
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van 0-chloortoluol de vier mogelijke isomeren ook alle ontstaan.

Voor het quantitative onderzoek was het in de eerste plaats noodig

na te gaan, of bij de gevolgde wijze van nitreeren met de vier-

voudige hoeveelheid salpeterzuur, die bij 0° bij het ehloortoluol werd

gedruppeld - geen dinitroproduct wordt gevormd en of geen o-chloor-

toluol ongenitreerd blijft. De bepaling der brekingsindices van den

voorloop en den naloop der gefractioneerde distillatie van het reactie-

product toonde aan, dat heide afwezig waren.

De relatieve hoeveelheden, waarin de isomeren in het reactie-

mengsel aanwezig zijn, werd volgens de methode-V.u.KTON bepaald,

waartoe eerst de zes mogelijke binaire smeltlijnen t\^y vier nitro-

o-chloortoluolen moesten worden bepaald. Hierbij bleek, dat het 5- en het

4-nitro-2-chloortoluol eene verbinding van J :J molecule vormen, die

in de smelt sterk gedissocieerd is. Eene verbinding van I mol. 6- met

2 mol. 3-nitro-2-chloortolnol bleek ook te beslaan. Dit veroorzaakte,

dat enkel de bovenste gedeelten dezer smeltlijnen voor het qnantitatieve

onderzoek konden worden gebezigd. Deze gedeelten vielen geheel langs

elkander, zoodat genoemde methode kon worden toegepast. Dit werd

nog nader bewezen, door een mengsel van bekende samenstelling

der vier isomeren niet behulp der smeltlijnen te an alyseeren, hetgeen

bevredigende resultaten opleverde.

Isomeer
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4- i C. Na afloop werd hei nitratiemengsel in ijswater uitgego-

ten ..mi hieruit mei benzol nitgesclmd. De benzolische oplossing

werd nael verdunde natronloog en water gewasschen. liet benzol

werd daarna bijna geheel bij gewone drukking afgedistilleerd.

Bij de distillatie onder verminderden druk ging als voorloop nog

een weinig benzol over, kenbaar aan zijn reuk. Deze voorloop werd

verworpen. De hoofd massa van het nitratieproducl ging als een

lichtgele vloeistof over ; slechts de laatste druppels waren donkergeel

tot bruin gekleurd. Er bleef' zoo goed als neen hars in de distillatie-

kolt' achter.

Een mengsel der vier isomere nitro-o-chloortoluolen dat het isomeer

1, 2, 5 in hoofdzaak bevatte, werd met de overeenkomstige hoeveel-

heid salpeterzuür als bij «Ie nitratie gebruikt was bij 0° C. in aanra-

king gebracht en daarna op dezelfde wijze opgewerkt als bij het

nitratieproducl geschiedde.

Hel beginstolpunl was door deze bewerkingen niet veranderd,

waardoor de bruikbaarheid van de beschreven wijze van opwerken

van hei reactie-mengsel bewezen is. Bij deze proef werd echter van

4.28 gram na de bewerking' slechts 2.8 gram teruggekregen. De niet

theoretische opbrengst bij de nitratie van o-chloortoluol zal dus wel

in hoofdzaak aan de wijze van opwerken moeten worden toegeschreven.

Proef I. Duur der nitratie vijf kwartier, opbrengst 74 pCt. dei-

theorie.

1, 2, 5 1, 2, 4
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Scheikunde. De Heer Hoij.eman biedl eene mededeelirïg aan

van den Heer E. H. Bücbnek : „De radioactiviteit van rubidium-

en kaliumverbindingen" . II.

(Mede aangeboden door den Heer P. Zeeman.)

I. Eenigen tijd geleden beschreef ik een reeks proeven, onder-

nomen met liet doel, de radioactiviteit van rubidium en eventueel

andere alkalimetalen langs fotografischen weg aan te toonen l

). Alleen

bij het rubidiumsulfaal kon ik toen eene inwerking op de gevoelige

plaat constateeren ; zouten van andere alkaliën hadden geen effect. Deze

proeven heb ik nog eens herhaald, en in liet bijzonder ook, gelijk

toen reeds aangekondigd werd, nagegaan, of het verschijnsel toe te

schrijven kon zijn aan voorafgaande belichting van het zont
; in dat

geval toch zon er van eigenlijke radioactiviteit geen sprake zijn, doch

zouden we hier een analogon aantreffen van de hekende proeven

met hel calciumsulfide. Deze stof werkt volgens Nikwenglowski

op een fotografische plaat door middel van stralen, die door

aluminium heendringen; doch dat vindt alleen plaats, wanneer zij

van te voren aan hel licht blootgesteld geweest is. In den tegenwoordig

aan het woord gehechten zin mogen wij hel calciumsulfide niet

radioactief noemen, omdat hierbij een invloed van buitenaf in hel

spel is, en ware iets dergelijks ook bij fubidiuni en kalium het

geval, dan zouden wij ook deze stoffen niet tot de radioactieve mogen

rekenen. En aangezien zij zich van de andere actieve zelfstandigheden

in verschillende opzichten onderscheiden, bestaat er altijd omtrent

deze vraag nog eenige twijfel. Het was dus gewenscht, proeven in

deze richting te nemen.

Daartoe heb ik naast elkander in één doos eenige fotografische

plaatjes aan de inwerking van RbCl, RbNO,, Rb,SO< blootgesteld,

op gelijke wijs als vroeger beschreven is, doch van elk zout twee

proefjes genomen
;

hel eene had zich gedurende 4 a 5 maanden in

volkomen duisternis bevonden, hei andere had vóór de proef eenige

dagen in het volle daglicht gelegen. Bij de ontwikkeling na 90 dagen

bleek er geen verschil tusschen de inwerking van het belichte en

onbelichte rubidiumzoul Ie beslaan
;
beide hadden de plaatjes gelij-

kelijk beïnvloed. Dal we hier inderdaad mei radioactiviteit te doen

hebben, wordt hierdoor opnieuw waarschijnlijker.

Overigens heb ik mijne vroegere uitkomsten kunnen bevestigen.

Ook nu is hei mij niet gelukt, bij kaliumzouten een inwerking op de

i) Deze Verslagen, XVIII, 9] (1909).
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gevoelige plaat (e verkrijgen, noch nuk bij caesnim, natrium, lithium;

bij rubidium daarentegen wel. Zoowel niet RhCI en RbNO,, als met

Rb„S0
4
vond ik de plaat duidelijk zwart geworden op die plekken,

waar in het scherm van koperblad, dat tusschen zout en plaat

geschoven was, gaatjes of figuren uitgesneden waren. De inwerking

is het sterkst bij het chloride, hei zwakst hij het sulfaat. Ik schrijf

dit toe aan de grootere absorptie, die <le stralen in hel sulfaat zelf

ondergaan ; dit zout heeft n.1. een hooger soortelijk gewicht dan

het chloride en zal dus verwacht kunnen worden sterker te absor-

beeren. Deze verklaring kan eveneens dienen voor een paar afwijkende

uitkomsten. In twee proeven bleek n.1., dat het Rb
a
S0

4
geen effect

teweeggebracht had
;
nu was in deze gevallen het zout toevallig in

vrij groote kristallen gebruikt en niet gepoederd, zooals anders. De
oppervlakte van het poeder is natuurlijk grooter, en dus zullen

meer stralen de plaat bereiken, dan in het geval, dat men met

kristallen werkt. Wellicht kan deze overweging ook de uitkomsten

van Stkono ') verklaren, die bij de expositie van verschillende

kaliuinzouten op de fotografische platen effecten van zeer verschillende

intensiteit, bijv. bij KCN sterke, bij K-tiraat practisch geen inwer-

king, aantrof.

De door mij onderzochte rubidiumzouten waren van verschillende

leveranciers (Merck, Kahlbaum, de Haen, Schüchardt) afkomstig;

dat zij geen verschil in werking hebben, wijst ei- op, dat het ver-

schijnsel werkelijk aan het rubidium, en niet aan eenig bijmengsel,

toegeschreven moet worden.

2. Reeds is door anderen aangetoond, dat de straling van kalium

en rubidium hoofdzakelijk, waarschijnlijk zelfs uitsluitend, uit

,?-stralen bestaat. Nu kunnen evenwel «-stralen soms aan de waar-

neming ontsnappen ; op gevoelige platen werken zij slechts zwak,

dus hij weinig actieve stollen practisch in het geheel niet
; en,

wanneer men te doen heeft met «-deeltjes met zeer geringe snelheid

en dienovereenkomstig klein doordringingsvermogen, dan geraakt

slechts een uiterst klein gedeelte der «-deeltjes in het omringend

gas, en ontstaan er dus slechts zeer weinig ionen. De door de

«-stralen opgewekie ionisatiestroom, dien men met den electroscoop

meet, is dan heel zwak, en kan zelfs ten opzichte van dien, welke

door de /J-stralen wordt veroorzaakt, weinig beteekenen. Mag men
nu de bij sterk actieve stoffen verkregen uitkomsten op deze zoo

/.wak actieve substanties overbrengen, dan kan men juist verwach-

ten, dal hier, indien er a-stralen zijn, ze een kleine snelheid zullen

') Amer. Ghem. Jouiu. 4:2, 127.
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bezitten ; in hol algemeen kunhen we ui. zeggen, dal hoe grooler

do activiteil eener stof', des te sneller de «-deeltjes zijn. Te meer

vereiseht liet mogelijk optreden van «-stralen een onderzoek, omdat

de absorptie der straling in verschillende stoffen, als bijv. tinfoelie,

niet door een enkelvoudige exponentieele formule weergegeven kan

worden ; integendeel het schijnt, alsof de straling uit ecu meer en

een minder doordringend gedeelte is samengesteld, waarbij dan liet

laatste sleelits van geringe beteekenis is.

Langs twee wegen heb ik nu in liet bijzonder naar de aanwezig-

heid van «-stralen gezocht
;

in de eerste plaats door na te gaan, of

soms zinksulfide onder invloed der zouten tot lichten gebracht werd.

Men heeft bij deze methode het voordeel, dat men zout en zink.

sulfide zoo dicht bij elkaar brengen kan als men wil, en dus minder

bezwaar ondervindt van de absorptie, die de «-deeltjes anders in de

lucht ondergaan; derhalve kan men wellicht op deze wijze «-stralen

mei zeer gering doordringingsvermogen, die langs de andere wegen

niet gevonden zonden worden, aantoonen.

Men weei. dat het onder invloed der «-deeltjes uitgezonden licht een

eigenaardig karakter draagt, dal het zich, door den microscoop gezien,

in talrijke lichtpuntjes oplost, welke daar ontslaan, waar de «-parti-

keltjes het zinksulfide treilen; elke lichttlikkering wijst dus een «-deeltje

aan. Om dan ook de eventueel aanwezige «-deeltjes aan Ie loonen,

werd een objectglaasje mei een weinig KC1 onder den microscoop

Kelegd ; op een afstand van 4- 2 mM. erboven bevond zich een

ander objectglaasje, waarop door middel van Canada-balsem aan

^\on onderkant een laagje van zinksulfide gebracht was. De ge-

heele. inrichting bevindt zich in donker; het is echter aanbevelens-

waardig, in navolging van Regener, het gezichtsveld voor een gedeelte

zwak te verlichten (waarvoor een Verkade's waxinelichtje goed

dienen kan;, ten einde hel instellen Ie vergemakkelijken. Op deze

wijze kan men gemakkelijk de a-deeltjes van pekblende, uranium-

en thoriuino.xyd aantoonen; men zal verder ook alle «-deeltjes moeten

kunnen waarnemen, die een weg van minstens 2 mM. in de lucht

kunnen afleggen. Nóch luj K.C1, nóch bij RbCl was echter in ver-

schillende proeven, waarbij gedurende telkens tien minuten waargeno-

men werd, eenige lichtwerking te bespeuren. Ik ben toen nog verder

gegaan, en heb, om den afstand tusschen zout en zinksulfide zoo

kleiu mogelijk te maken, beide gemengd en toen opnieuw waar-

genomen. Doch thans bikte hel evenmin, ook maar één enkel

lichtpuntje te observeeren. Deze proeven bevestigen dus, wal ook

Henriot in een verhandeling 1

), die eerst na afloop mijner experi-

») Comptes Rendus, 152, 13S4 (1911).
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meuten verscheen, mededeelt, dal rubidium en kalium geen «-stralen

uitzenden.

3. Er is nu nog een andere manier, om de afgifte van

a-deeltjes vast te stellen. Hel is bekend, dal de warmte, die door

radiuni en andere radioactieve lichamen voortgebracht wordt, haar

oorsprong heeft in de kinetische energie der «-deeltjes, die in de

omringende stof lol stilstand gebracht worden. Ken grool gedeelte

der «-stralen wonlt reeds in het uitzendende lichaam zelf geabsor-

beerd, omdat zij in dergelijke vaste sloffen slechts enkele honderdste

millimeters voortdringen
;
dientengevolge wordt de actieve slof war-

mer dan de omgeving, en blijft natuurlijk warnier, omdat het proces

der straling voortdurend doorgaat. «-Deeltjes, die ireen \oldoende

snelheid meer bezitten, om gassen te ioniseeren of het zinksulfide

te doen lichten, kunnen toch nog een belangrijke kinetische energie

hebben ; en zij zouden, wanneer deze afgegeven wordt en in warmte

overgaat, het zout, waaruit zij ontspringen, tol hoogere temperatuur

kunnen brengen. Deze redeneering is ook door Greinachek ') toege-

past bij een onderzoek naar de radioactiviteit van verschillende

gewone stoffen ; hij bestudeerde evenwel niet de zouten, die ons

thans bijzonder belang inboezemen.

Ik heb deze quaestie onderzocht, door in een grooten gegalvani-

seerd ijzeren bak op stukken kurk iwee verzilverde vacuumkolven

van ongeveer anderhalven Liter inhoud te plaatsen. De bak stond in

een tweede, en de tusschenruimte, zoowel onder als bezijden, werd

met ijs gevuld
; het geheel bevond zich in een houten kist, door

middel van slakkenwol geïsoleerd. Als deksel diende een derde bak,

die eveneens niet ijs gevuld was. en met dekens bedekt werd. Op
deze manier wordt verkregen, dal de kolven aan alle zijden mei ijs

omringd zijn, en mag aangenomen worden, dal de omgevende
ruimte een constante temperatuur bezit. Om de twee dagen wonlt

het smeltwater afgetapt en ijs bijgevuld. De kolven worden gevuld

met ongeveer 2 K.Gr. kalium- resp. natriumchloride, en gesloten met
een stevige prop wallen, waarop een laagje paraffine gegoten wordt.

Door deze afsluiting heen steekt een zeer dunwandig glazen buisje.

dat tot in het midden van den bol reikt, en waarin zich één der

soldeerplaatsen van een thermoëlement koper-konstantaan bevindt. De

konstantaandraad verbindt direct de beide soldeerplaatsen, de koper-

draden worden door eene opening in de kist naar buiten gevoerd,

en met den galvanometer verbonden, die volgens Jotiüs opgehangen

is en met spiegel en kijker afgelezen wordt.

') Ann. der Phys. |i| 24, 7'J (1907).
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Zendl \\\\ het kaliumchloride «-stralen uit, dan is te verwachten,

dat hel een hoogere temperatuur aanneemt dan hel natriumchloride,

en zal dus de galvanometer tengevolge eener thermoëlectrische kracht

uitslaan ; door ijken mei een bepaald temperatuurverschil laat zich

bepalen, mei hoeveel uraden een uitslag van bijv. 1 m.M. overeen-

komt ; dit bleek 0.003° te zijn. Zoodra men den keten sluit, neemt

men een uitslag van den galvanometer waai', doch zonder meer mag
men daaruit niet tol een temperatuurverschil der heide zouten be-

sluiten. Er zijn noodzakelijkerwijze altijd eenige plaatsen van contacl

tusschen verschillende metalen, die wellicht niet precies dezelfde

temperatuur hebben en dus ook een thermostroom leveren. Deze invloed

laat zich uitschakelen door tusschen den galvanometer en het thermo-

ëlement een commutator te plaatsen
; commuteerl men nu, dan

verander! alleen dat gedeelte van den stroom, dat gemeten moet

worden, n.1. de stroom van hel thermoëlemenl zeil', van richting;

men kan hem dus uit het verschil bepalen. Alleen moet dan gezorgd

worden, dat in den coniniutator zeil' geen temperatuurverschillen

optreden. Als zoodanig deden twee driebeenige glazen buisjes dienst,

die samen, goed in watten gepakt, ir. een kistje werden geplaatst,

hetwelk draaibaar om een horizontale as opgehangen werd. In beide

buizen was wat kwik gegoten, terwijl in elk der beeuen draden

staken, die de verbinding met den galvanometer eenerzijds, met het

thermoëlemenl anderzijds bewerkstelligden. Door nu het kistje in de

eene ol' in de andere richting 45° te laten hellen, sluit men den stroom,

maar deze doorloopt den galvanometer m de beide gevallen in ver-

schillende richting. Er is nog een andere bron van fouten gelegen

in het thernioëlement zelf, welks draden vaak niet volkomen homo-

geen zijn
;
en als zij dan niet over hun geheele lengte gelijke tem-

peratuur hebben, dan kan ook daaruit weder een thermostroom ont-

slaan. Al schijnen deze onregelmatigheden hij koperdraden (en deze

alleen waren hier op verschillende temperatuur) weinig voor te

komen, er weid toch voor gezorgd, dat zij het eindresultaat niet

konden beïnvloeden, en wel door de soldeerplaatsen in de beide

kolven na een serie metingen Ie verwisselen.

Men heefl dan weder hel verschil dei uitkomsten van verschillende

seriën te nemen, om alleen de thermoëlectrische krachl van het

koper-konstantaan over Ie houden, en daaruit het temperatuurver-

schil lusschen hel kalium- en het natriumchloride Ie vinden. Van

een uitvoerige mededeeling der metingsresultaten zie ik af. omdat

mijn conclusie toch moei zijn, dal er lusschen de beide zouten geen

temperatuurverschil bestaat, ten minste geen, dal 0,001° overtreft.

Aangezien ik dit cijfer beschouw als de bereikte nauwkeurigheid
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hecht ik er nl. geen beteekenis aan, dal ten slotte

als einduitkomst verkregen werd, dat liet natriumchloride ongeveer

0,001° warnier zijn zon dan liet kaliunichloride. Er werden vier

proeven verricht met omwisseling der soldeerplaatsen in de kolven
;

elke proef bestond uit 5 a 6 metingen, die elk weer uit een aantal

van 3 tol 7 aflezingen, achter elkaar onder voortdurend commuteeren

verricht, samengesteld waren.

Ook uit deze experimenten moet ik dus tot de afwezigheid van

«-stralen bij kaliumverbindingen eoncludeeren ; ik vond in dezen

uitslag geen aanleiding, de proef ook met rubidiumchloride te nemen.

Aan Dr. A. H. W. Aten, die mij voor deze proeven zijn galvano-

meter ter beschikking stelde, betuig ik gaarne vriendelijk dank.

Anorg. Chem. Laboratorium

Universiteit van Amsterdam.

Biochemie. De heer Holleman biedt een raededeeling aan van

den Heer .1. R. Katz over: „Het antagonisme tusschen citraat

en calciumzout bij de lebstolling, een bijdrage tot de kennis

van het verband tusschen structuur en biologische werking."

(Eerste Mededeeling).

(Mede aangeboden door den Heer 1'ekelharing).

Inleiding.

Door toevoeging van een geringe hoeveelheid neutrale citroenzure

zouten aan het bloed wordt de stolling verhinderd; een dergelijke

werking wordt uitgeoefend door allerlei zouten die lier calcium als

onoplosbare verbinding neerslaan, b.v. oxalaten en fluoriden. Het

merkwaardige van liet geval is nu, dat citraten met verdunde oplossingen

van calcium-zouten geen precipitaal vormen, volkomen helder

blijven, terwijl zij zich toeh gedragen alsof zij het calcium wegnamen.

Een dergelijk antagonisme tusschen citraten en calcium werd bij

de meest verschillende biochemische en pharmacologische processen

gevonden.

Citraten verhinderen in kleine hoeveelheid de lebstolling; door

roevoeging van calciumzout krijgt de citraatmelk haar stollingsver-

mogen terug. Verschillende immunochemische reacties worden door

toevoeging van citroenzure zouten belet, zoo de oplossing van ronde

bloedlichaampjes door dierlijke haemolysinen (aalserum, cobralecithide,

normaal alcxine) ; ook hier wordt de werking der citraten opgeheven

door gelijktijdige toevoeging van calciumzout

i Gengou, Arch. Intern. <\r Physiologie 7 (19P3).
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Onlangs werd door Prof. Hamburger aangetoond, dat hel phago-

Cy teerend vermogen der leucoeyten door citraten wordt opgeheven,

door calciumzouten geactiveerd, dal ook fluoriden en oxalaten de

phagocytose beletten.

En in liet pharmacologisch gedrag' der citraten blijkt hetzelfde

antagonisme met calciumzouten. Zoo vond Janushke J

), dat de hartver-

lamming en de algemeene verlamming van het zenuwstelsel door

intraveneuze injectie van citraten verwekt, door injectie van calcium

wordt opgeheven. Bcsq en Pachon -) toonden aan dat tusschen de

werking van citraal en calcium op de hartspier antagonisme bestaat,

cu Mac ('ai.i.i m '') constateerde, dal de purgeerende werking der

citraten door toevoeging van calciumzout opgeheven wordt.

Dat stollen als fluoriden en oxalaten die het calcium als zeer wéinig-

oplosbare verbinding neerslaan, antagonisten van het calcium zijn, is

volkomen duidelijk. Maar hoe te verklaren, dat citraten dezelfde

werking hebben, hoewel zij calcium-zouten niet precipiteeren ?

Waar deze eigenschap der citroenzure zouten hoe langer hoe

meer bij haematologische en immunochemische reacties gebruikt wordt,

heeft zij van verschillende zijden de aandacht getrokken. Sabbatani *)

meent dal hare werking zou berusten op vermindering van het aantal

vrije calciumionen ; Arthus ') en Gbngoü *) loonden aan, dat citraten

op lijn verdeelde suspensies een antillocculeerende werking hebben

en stelden de vraag of niet veeleer hieraan hare biologische werking

moest worden toegeschreven. Ten slotte bewees M. H. Fischer 7

) voor

korten tijd, dat citraten het opzwellen van eiwitten zeer belang-

rijk remmen kunnen en dat sommige pharmakologische eigenschappen

dezer zouten (b.v. haar invloed op 't glaucoom) daarmee in verband

staan. Elk dezer opvattingen wordt door een reeks experimenteele

feiten gesteund, misschien bevatten zij alle drie een stuk van de waar-

heid; onder die omstandigheden schijnt een keuze tusschen de ver-

schillende verklaringen niet mogelijk zoolang de biologische citraat-

werking niel nader geanalyseerd wordt.

Analyse der biologische citraat-ioerking

door vergelijking mr/ gesubstitueerde citraten.

Tot een dergelijke analyse schijnt nu het opsporen der werkzaï ie

]) Ai-ch. f. Exper. Pathol. u. Pharmak. 61. p. 363—373. .

5) C. R. 148 p. 575-578.

5) Americ Journ. of Physiol. 10, p. 101— 110.

l
) Atti della R. Acad. di Torino 36, p. :I7— 5:!: Memorie ['2} 52, p. 213—257.

6) G R. Soc. de Biol. 36 (1901/.

6
) 1. c.

") Das Oedem.
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groepen in liet citroenzuurmolekuul bijzonder geschikt. Immers, liet is

zeer de vraag of de verschillende werkingen der ei traten alle aan

dezelfde groepen gebonden zijn. Zoo neen, dan geeft dit onderzoek

een aanwijzing welke onderling vergelijkbaar zijn, welke niet.

Om na te gaan, welke die groepen zijn, heb ik de gewone

methode der pharmacologie gevolgd. Een reeks derivaten van citroen-

zuur werd bereid, waarin de vermoedelijk werkzame groepen op

verschillende wijzen veranderd waren. Daar alle zuren die een onop-

losbaar calciumzout geven op de wijze van fluoriden of oxalaten de

lebstolling remmen, moest deze secundaire complicatie buitengesloten

worden. Daarom heb ik bij alle onderzochte zuren een contróleproef

verricht, daarin bestaande dat ik naging of een verdunde calciumop-

lossing door de onderzochte oplossing van het neutrale zout van het zuur

geprecipiteerd wordt. Alleen die welke geen precipitaat gaven wer-

den voor het onderzoek gebruikt. Als calciumzoutoplossing koos ik

een gipsoplossing (verzadigde oplossing, verdund 1 : 5 met gedistilleerd

water).

OU ('I)IIH

liet citroenznur, COOH .-CH
S

. C . CH
a

. COOH, bevat vier groe-

pen die men als de werkzame kan aanzien : drie carboxy]groepen

COOHenéénalcoholgroepOH. De hydroxylgroep kan men onwerkzaam
maken door haar te acety loeren ; van de carboxylgroepen kan men
ei

1 één, twee of drie wegnemen door bereiding van mono-, di- en

tri-amiden of mono-, di- en tri-esters ').

a. Di' alcoholgroep onwerkzaam </ri//,i<i/:/.

C,H,0, COOH

Hel acelylcitroenzuur COOH . CH
2
—C—CH„ . COOH

Watervrij citroenzuur werd volgens Evsterfeld en Ski.i.
'-':

mei acetylchloride gekookt, het ontstane acetyleitroenzuur-

anhydride door uitwasschen met acetylchloride gereinigd en in

den exsiccator boven natron gedroogd. Onmiddellijk vóór hel

gebruik werd deze stof uil chloroform omgekristalliseerd tol

zij het juiste smeltpunt had. Ken gewogen hoeveelheid dezer

stof werd in water van 50° C. opgelost, waarbij het anhydride

in acelylcilroenzuur overgaaf en mei getilreerde natron geneutra-

liseerd. Verbruikt werden drie aequivalenten natron per mol

'i Dr. J. Blanksma ben ik dank verschuldigd voor zijn gewaardeerde!) raad bij

moeilijkheden van synthetisch-organischen aard.

-j Journ. of the Chem. Soc. 61, p. 1003— 1012.
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aeelylcitroenzuuranhydride, gelijk het geval moet zijn als geen

azijnzuur is afgesplitst. Een dergelijke oplossing is betrekkelijk

zeer stabiel bij kamertemperatuur, wordt pas na eenige weken

zuur door splitsing in azijnzuur en citroeuzuur.

Wanneer de alcoholgroep van het citroenzuür onwerkzaam

gemaakt is, wordt de stof vergelijkbaar met andere drie- of'

meerwaardige aliphatisehe zuren zonder alkoholgroep. Interessant

is het nu eenige dergelijke stollen in hun werking op de lebstolling

met het voornoemde zuur te vergelijken ').

Ter vergelijking werden gekozen :

COOH

het aconietzuur COOH . CH
3

. C = CH . COOH
Zuiverheid door smeltpunt gecontroleerd.

COOH COOH

het isoallyleentelracarboonzuur COOH . CH., . C . CH,COOH.
Door condensatie van malonester met twee molekulen mo-

nochloor-azijnester werd de tetraaethylester van het verlangde

zuur bereid. Deze werd in alkoholische oplossing volgens het

voorschrift van Bischoff !
) verzeept; niet BaCl, werd het

bariumzoul neergeslagen. Dit slijfselachlig uitziende zout kon

niet afgezogen worden, hel weid door herhaald decanteeren

uitgewasschen. Door digereeren met de berekende hoeveelheid

zwavelzuur werd het vrije zuur in vrijheid gesteld, met aether

uitgeschud en uit watervrije aether omgekristalliseerd lol

zuiver sinellpuni iniel geheel scherp door ontleding bij het

smelten).

H COOH

Het iricarballyhuur COOH . 011, .C . CH, .COOH
Zuiverheid door smeltpunt gecontroleerd.

b. Eén carboxylijroep onioerkzaam gemaakt.

OH CONH,

lid symmeti'isch citroenzuürmonoamide COOH . CH, . C .CH, . COOH.
Uitgegaan werd van zuivere acetondicarboonzure diaeihvl-

]
) Om secundaire complicaties te voorkomen, heb ik de tri- vergelijking gekozen

zuren zou weinig mogelijk in structuur verschillend genomen. Zuren waarbij de

carboxylgroepen dichter bij elkaar staan dan bij citroenzuür werden buitengesloten

omdat daardoor zou dikwijls andere eigenschappen optreden,

') Lieb. Ann. 214, p. 61- 67.
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ester; duur additie van blauwzuur in statu nascendi, verzepen

van liet cyaanhydrine met sterk zwavelzuur en extractie van

het met ijs bedeelde H„SO, mei chloroform werd de diaethyl-

ester van het citroenzuur-monoamide verkregen. Deze weid

door afpersen tusschen ongeglazuurde porceleinen platen,

oplossen in chloroform en neerslaan met ligroine gezuiverd

tot zij het juiste smeltpunt had en kleurloos was.

Een afgewogen hoeveelheid dezer slot' werd met een kleine

overmaat normale natronoplossing overgoten ; na 24 uur waren

blijkens terugtitreeren de beide estergroepen verzeept. Hel

amide is tegen verdunde natronloog by kamertemperatuur

zeer bestendig. ')

Een dergelijk gesubstitueerd citraat waarin één carboxylgroep onwerk-

zaam gemaakt is, werd vergeleken met eenige zuren met twee earboxyl-

groepen en ééne of meer hydroxylgroepen. Als zoodanig weiden gekozen

OH

het appekuur COOH . CH . CH
2
.('()( Hl

OH OH

het wijnsteenzuur COOH . CH . CH COOH
OH OH OH

hel trioxyglutaarzuur COOH . CH . CH . CH . COOH.
Zuivere arabinose, uit kersenslijm bereid, werd mei 2\

deelen salpeterzuur (spec. gew. 1,2) geoxydeerd bij 35° C. 24

uur lang. Op het waterbad weid hel overtollige HX< >, verjaagd, hel

residu werd in 25 deelen water opgelost. Deze vloeistof werd

bij kookhitte met CaCO., verzadigd en warm gefiltreerd. Bij

bekoeling 'scheidde het calciumzoul zich af. Dit werd met de

berekende hoeveelheid kaliumcarbonaal omgezet tot het kalium-

zout, dat na ontkleuring met dierlijke kool door omkristalli-

seeren gezuiverd werd. Daar het calciumzout weinig oplosbaar

is, kon hel zuur alleen in sterker verdunning voor ons onder-

zoek gebruikt worden. ")

c. De alcoholgroep en <

:
<

:n carboxylgroep onwerkzaam gemaakt.

Oll, --()

O C=o

Het methyle ncdroenzuur COOH . Cll, . C. ('II, . COOH.

') Schroeter, Berl. Bcr. 38, |). 3199.

i Kjliani, Berl. Ber. 21, p. :
J»oo7.
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Methyleencitroenzuur ontstaal door behandelen van citroen-

zuur met formaldehyde en scheiden van hei onveranderd

citroenzunr. De stof werd mij in /.oer zuiveren toestand als

neutraal natriumzoul versch bereid door het Pharmaceutisch

Laboratorium der Elberfelder Farbenfabriken (Haver) ter be-

schikking gesteld. ')

Deze verbinding werd vergeleken met eenige tweewaardige zuren

zonder alooholgroep

:

het barnsteeniuur COOH.CH,.CH
s
COOH.

het glutaarzuur (
,OOH.C ,

H.,.CH.
>
.CH

J
('OOII

het pimeliwzuur COOH. ('11. OOOll".

het kurkzuur COOH.(CH
s) 8
.COOH.

</. Tioee of drie carboxylgroepen onwerkzaam gemaakt.

OH COOH

De symmetr. citroenzure dimethylester (
'< N H !H

s
.CH

a
.C.CH

s.COOCH,
100 gr. citroenznur werd in 500 gr. methylalcohol opgelost

en na toevoeging van 4gr. H 2S0 4
een uur aan den terngvloeikoeler

verhit; liet mengsel werd, na verdunning met kalkwater, met

CaCOj geneutraliseerd, gefiltreerd en het Altraat in vacuo inge-

dampt. Na toevoeging van zoutzuur kristalliseerde de ester uit, die

in water omgekristalliseerd werd. Smpt. (onscherp) bijl 25- J27°(

OH COOH

Het citrodiamide (symmetrisch?) CONH
2
.(JH

2
.C.CH

2
,CONH

a
.

Tit de in vacuo ingedampte moederloog van het citrainidé

door aanzuren met salpeterzuur en precipiteeren met alkohol

als wit kristalpoeder gewonnen. :

' Meest is de verbinding

gemengd met haar amraoniakzout.

OH COOCH,
\/

De citroenzure trimethylester. COOCH
S
.CH

2
.C.CH

2
.COOCH

3
.

1 deel citroenznur ( ipi< isseii in 1 deel methylalkohol, zout-

znurgas tot verzadiging toe doorleiden
;
na bekoeling kristal-

liseert de ester uit die door omkristalliseeren uit methylalkohol

gezuiverd wordt. Zuiverheid gecontroleerd door smeltpunt. 4
)

OH COXH.

Het citramidt COONH„.CH.,.C.CH,.CONH

overgieten van den citroenzuren trimethylester met 5 deelen

') Het is mij een aangename plicht daarvoor hier aan de directie der Elberfeldei

Farbenfabriken mijn oprechten dank te betuigen.

-) SchrÓeter Heil. Ber. 3b. p 20Sfi

3
) Behemakn umi Hofman.\, Beil. Ber. 17, p. -2GS-~>. Als men geen entmateriaal

bezit, kan het maanden duren vóór de kristallisatie optreedt.
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zeer sterke ammonia (spec. gew. 0.88) doel den ester oplossen en

spoedig liet citramide neerslaan, dat in water wordt om-

gekristalliseerd. l

)

De diaethylestev van het citroemuur-monoamide

(Hl CONH
s

COOC,H
6
.CH

s
C.CH 2C00C,H s

bereiding beschreven op p. 1347; zuiverheid gecontroleerd

door smpt.

De werkzaamheid dezer gesubstitueerde citraten werd vergeleken

met die van andere organische verbindingen, die geene ot' slechts

ééne carboxylgroep bezitten, maar éene of meerdere hydroxylgroepen.

Ter vergelijking werden gekozen:
OH OH

de monoaethylester run wijnsteemuur COOC8H 5 . CH . CH . COOH
preparaat van Merck.

de isoamylalcohol (il, .

\
CH, .('II. .CHOH

/
CH

3

de glycerine CH s
Ofl . CHOH .('!!,( )H

het ' eryihriet CH.OH . CHOH . CHOH . CH
s
OH

hel manniet CH
2
OH . (CHOH)

4
. CH

2
OH

de glucose CH
2
OH . (CHOH), . COH

Invloed run gesubstitueerde citraten op de lebstolling.

liet lag voor de hand liet onderzoek te beginnen met dat bio-

chemische ot' pharmacologïsche proces, waarvan de natuur naar

verhouding het eenvoudigsl is, waarbij de minste storende complicaties

te verwachten zijn.

De pharmacologische werkingen vallen dan allereerst at', [mmers

een intraveneus ingespoten stof werkt pas mulat zij in de betrokken

weefsels is opgenomen; de eigenlijk werkzame concentratie wordt

dus niet alleen bepaald door de ingespoten hoeveelheid (per K.G.

lichaamsgewicht), maar ook van den deelings-coëfïicient weefsel-bloed,

die voor verschillende stoffen zeer verschillende waarden bezit.

Dezelfde moeilijkheid compliceert hel onderzoek bij iimnuuiteits-

reacties ; immers ook hier kan de deelings-coëfïicient leucocyten-sernm

of erythrocyten-serum voor verschillende stoffen zeer verschillend zijn.

Blijven over bloedstolltng en lebstolling; de lebstolling schijnt een

zooveel eenvoudiger proces te zijn dan de bloedstolling, de stoffen

') Behrmakk und Hofmann, Berl. Ber. 17, p. 2684.
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waarmede men werken moet, zooveel stabieler, dal de lebslolling

liet aangewezen proces lijkt om <le studie der gesubstitueerde citraten

mee te beginnen. Het is mijne bedoeling later ook immunochemische

en pharmacologische processen daarmede te onderzoeken.

Om den invloed van citraten op de lebstolliii«- na te gaan, werd

eerst onderzocht hoeveel de stoltijd vertraagd wordt door toevoeging

van stijgende hoeveelheden neutraal natriumcitraat. Daartoe werd be-

reid een oplossing van 1 40 Normaal natriumcitraat, waaraan tweedrup-

pels lakmoes werden toegevoegd en die. daarna door toevoeging van

eenige druppels verdund zoutzuur op dezelfde kleur werd gebracht

als gedistilleerd water mei dezen indicator. Van de zoo verkregen

1 40 N oplossing werden door verdunning oplossingen gemaakt ter

sterkte van 1 /80 N, 1 100 N, 1/200 N, J/500 N, en J/1000 N. Gecontro-

leerd werd dat al deze oplossingen neutraal waren blijven reageeren.

Om den stollingstijd te bepalen, werd in een reageerbuis 10 cM a

rauwe melk afgepipetteerd, daaraan toegevoegd 2 cM. gedestilleerd

water, resp. citraatoplossing van verschillende sterkte, de reageerbuis met

een kurk ot' watteprop gesloten, goed dooreengeschud en in een water-

bad van 37° C. geplaatst tot /,ij die temperatuur had aangenomen.

Daarna werd uil een pipetje aan dejnelk toegevoegd 0.5 cM* eener

oplossing van 1 op 17 in gedistilleerd water van leb uit den handel,

het reageerbuisje snel omgeschud en wederom in het waterbad ge-

plaatst. Door het reageerbuisje at' en toe voorzichtig te bewegen,

kon geconstateerd worden wanneer de melk dik vloeibaarder werd.

Als dit begon op te treden, was de stolling zeer nabij. Het reageer-

buisje werd dan uit het waterbad genomen, door vooizichlig neigen

liet men iets van den inhoud heen en weer vloeien, totdat op een

gegeven oogenblik plotseling in de aan den glaswand adhaereerende

melk vlokjes optraden ter grootte van + ^ mM. Dit punt werd als

het slolpunt beschouwd. Daar de lebslolling door schudden en af-

koelen vertraagd wordt, werd er zorgvuldig op gelet dat alle onnoo-

dige beweging en afkoeling vermeden werd. Met eenige oefening

leert men beide factoren op een minimum reduceeren en de stol-

tijd kan zeer scherp worden afgelezen. Hij melk zonder citraat liepen

de stollingstijden slechts zelden meer dan 15 seconden uit elkaar (op

een stollingstijd van 2
1

/, minuut)
;
gewoonlijk verschilden de waar-

nemingen veel minder van elkaar. Na toevoeging van zouten die

slechts weinig vertragen werden dergelijke waarden verkregen, bij

sterk vertragende zouten liepen de waarden onderling iets meer uit-

een, maar stemden toch altijd nog goed genoeg overeen, ledere stol-

lingstijd werd in duplo of in triplo bepaald en door middelen de

juiste waarden gevonden. Stollingstijden van langer dan twee uur
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kunnen nicl vertrouwd worden om demogelijkheid

voldoende buiten Ie sluiten.

Hel bleek, dat de onderzochte melksoort op achtereenvolgende

dagen, met een zelfde leboplossing i op 17 onderzocht, stoltijden gaf

die slechts weinig uiteenliepen. Om de onderzoekingen zoo goed

mogelijk vergelijkbaar te maken, werd de leboplossing iets verzwakt

ot' versterkt tot de stoltijd juist 2 minuten 18 seconden was gewor-

den, de waarde die den eersten dag bij liet onderzoek verkregen was.

Gevonden werd nu voor de stollingsvertraging als de melk de onder-

slaande hoeveelheden citraat bevat :

0.00016 N vertraging 17 second

0.00032 N 34 ..

0.0008 N „ 105 ,.

0.0016 N „ 191

Deze vertragingen als functie

. 0.0020 N vertraging 289 second.

0.0030 N ., 27 min. (27'

0.0040 N „ 84 „

0.0080 H „ 9 uur.

van de citraat-concentratie in tabel

gebracht, leveren bijgaande kromme.

citraat-concentratie

0.001 0.002 0.003 0.004

In welke concentratie moet men nu de citraten mei hare substi-

tutie-produkten vergelijken ? In voldoend groote concentratie remmen

alle zouten de lebstolling; hel typische der citraatwerking ligt in 't

feit, dal zij de stolling opheft bij concentraties waarin anderezouten

nauw merkbaar vertragen. In 'i algemeen zal dus hel vergelijkend

87
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onderzoek des te juister zijn naarmate bij kleiner concentratie ver-

richt. Anderzijds vormt de moeilijkheid zeer kleine vertragingen juist

te bepalen een ondergrens. De bruikbaarste concentraties bleken 1/125

normaal en 1/25 normaal; citraten heffen in deze verdunning de

lebstolling praktisch gesproken geheel op, terwijl indifferente zouten,

b.v. ehloornatrium, natriumformiaat e. d. in die concentraties geen

merkbaren of slechts zwakken invloed op haar uitoefenen.

Om den invloed van een zout op de lebstolling na te gaan werd 1/80

grammolekuul 1

) van het zuur geneutraliseerd met getitreerde natron

onder toevoeging van twee druppels lakmoes-tinctuur tot de oplossing

dezelfde kleur vertoonde als gedistilleerd water na toevoeging van

deze hoeveelheid indicator. Daarna werd het volumen met gedistilleerd

water op 50 cM s gebracht. Op deze wijze werd een neutraal rea-

geerende oplossing verkregen, die '/, Gr. molekuul neutraal zout

per Liter bevat. Op analoge wijze of dooi- verdunning der '/< N.

oplossing werd een J/40 N. oplossing der neutrale zouten verkregen.

De bepaling van den stollingstijd geschiedde nu als boven beschre-

ven; alleen werd in plaats van 2 c.M' gedistilleerd water 2 cM' der

zoutoplossing toegevoegd. Nadat alles gemengd en op temperatuur

gebracht was, werd wederom 7, cM a
leb toegevoegd 2

).

Gevonden werden nu de volgende stollingsvertragingen :

a. Eén alcoholgroep omoerkzaam gemaakt.

Acetylcitroenzuur 7,,, N 37/ »/„ N 97/
Vergeleken met

Aconietzuur 7, aB
N 27/

Tricarl.allylzuur 7„. N 2
3

,'

Isoallyleentetracarboonzuur V i
- ó N 3'

b. Eén carboxylgroep omoerkzaam gemaakt.

Symmetrisch citroenzuur-

/,. N
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c. De alcoholgroep en één carboxylgroep onwerkzaam gemaakt.

Methyleencitroenzuur 7 lI5 N 0' '/„ N 7/
Vergeleken met

Barnsteenzuur »/„, N 0' >/„ N 1'

Glutaarzuur »/,„ N 0' 7a5
N 1'

Pimelinezuur l

/MI N 0' >/„ N l 1

//

Kurkzuur '/„, IS'
0' '/„ N V/

4

'

d. Twee of meer carboxylgroepen onwerkzaam gemaakt.

Citroenzure dimethylester Vl36
N O' *'/

25 N l 1

//
Citrodiamide l

/lsl N 7/ 7„ N 1'

Citroenzure triffiethylester
l

/ 125 N - 7/ '/» ü - ')

Citramide 71M N 0' y„ N 7/
Diaethylester van het

citroenzuurnioiioainule '/lsf N 0' 796 N 7-/

vergeleken mei :

Monoaethylester van

wijnsteenzuur

Isoamylalkohol

Glycerine

Erythriet

Mannier

Glucose

Bedenken wij dat het onveranderde citraat zoowel in 7 25 N als

in 7u5 ^ de lebstolling meer dan twee uur vertraagt, dan blijkt uil

bovenstaande tabel, dat de citraatwerking zeer sterk verzwakt, zoo-

dra men één <U-r werkzame groepen van het citroenzuur-molekuul

onwerkzaam maakt, dat zij totaal ophoudt zoodra men twee of drie

groepen onwerkzaam maakt"). Is de ééne groep, die weggenomen

wordt, de alcoholgroep, dan krijgen wij een vertraging van 37/
bij 7ijs N en van 97, bij

l

/iS N ; bijzonder opmerkelijk is nu, dat

bij de vergeleken driewaardige /.uren zonder alcoholgroep een ver-

traging van dezelfde grootte-orde optreedt, n.l. 2A —3' bij
l

/l2i N
en 97,—97/ bij y„ N.

Is de ééne groep die weggenomen wordt, een carboxylgroep, dan

krijgen wij een vertraging van l
1 / bij ym N en van 67/ bij

7,
5
N; terwijl bij de vergeleken zuren met twee carboxylgroepen

en één of meer alcoholgroepen deze getallen bedragen 1—17/ bij

7 N
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N en 6— <> '/,' l»ij '/„,, N. Dus ook hier een opvallende

overeenstemming.

Neemt men twee of meer der werkzame groepen weg, dan zinkt

de vertraging op a '// bij 7, 35 N en '/., a l
1

'.,' bij 7 35 N, ge-

lallen die evenzoo gevonden worden bij de vergeleken verbindingen,

maar in dezelfde grootte-orde vallen als bij allerlei indifferente zouten.

Alen doet dus beter te zeggen, dal door wegname van twee of meer

groepen de citraat-werking geheel opgehouden heeft.

Een nog juister inzicht in de hier gevonden verhoudingen krijgt

men, als men uitrekent hoc groot de citraat-concentratie zou moeten

zijn om een even groote stollingsvertraging te neven als een gesub-

stitueerd cilraat. Immers volgens het tabelletje op pag. 1351 neemt

de vertraging veel sneller loc dan enkel evenredig mei de concentratie.

Het blijkt dat een stolvertraging

van 9'/
4
—

9

1

/./ overeenkomt met een citraat-concentratie van 0.0023 N.

„ 6—6
, „ „ „ „ „ „ 0.0021 N.

„ 1' „ „ ,. „ .. „ 0.0003 N.

Men kan dus zeggen, dal de citraat-werking door wegname van

één groep lol op ongeveer 6°
„ van haar oorspronkelijke grootte

verzwak) wordt, door wegname van twee groepen tol op ongeveer

1 "
,,. Tevens blijkt, ui) deze getallen dat een analoge werking op

de lebstolling toekomt aan alle zouten die ót' wel drie carboxyl-

groepen öf wel twee carboxylgroepen en één of meer alcoholgroepen

bevatten; het is de combinatie dezer beide eigenschappen, die elk

op zichzelf de stolling vertragen, in één enkel molekuul, die in het

cilroenzuur de stollingverl ragende werking zóó sterk (tot op het

L6-v(.)iidigc doet stijgen. Opmerkelijk is, dal de alcoholgroep evenzeer

noodig is voor de citraat-werking als de zuurgroepen.

Zomer 1911. Delft, Hygiënisch Laboratorium dei'

Technische Hoogeschool,

Wiskunde. - De Heer W. Kai-teyn bied) ecne mededeeling aan:

„Nieuw onderzoek omtrent de middelpunten der integralen van

differentiaalvergelijkingen van de eerste orde en den eersten

graad." !l e Gedeelte.

1. In eene belangrijke verhandeling 1

) „Détermination et intégra-

tion d'nne certaine classe d'équations différentielles avant pour point

singulier nn centre" bepaalt de Heer II. Dülac alle gevallen waarin

de differentiaal > ergelijking

dy _^ y+ aar'
j

bxy { c/
dr ,r-\-n',r-

\
b'.xy-\-c'y

i) Buil. Sci. nmlli. Paris (Sér. 2) 32, 1908.



( 1355 )

in den oorsprong een middelpunt Leeft <>!' voldaan kan worden door

eene vergelijking van den vorm

'.'/ + **, ('!/) -f- F* («y) + • = Cotut,

Ft(xy) een homogeen polynomium van graad h zijnde. Hij neemt

daarbij aan dat de coëfficiënten abc a'b'c' alle mogelijke reëele of

complexe waarden mogen bezitten en vindt dan de volgende elf

gevallen, waarin n en v willekeurige constanten voorstellen

(x+x*+pxy 4-vy 3
) dy + (y+ y*-\-{ixy-\-vx 3

) dx = 0. . . (1)

(*-f*'+ 2*».+W *) dy -f (y )-y*+ 2xy w>') ^ = O. . . (2)

(.'•+.«
!

if'r)'/y + (yfr + i'^)^ = ( i (3)

(,+2**-«y-Hiy*) dy -f fy |_2y*-«y+ -«M da = 0]. . (4)

(.e
) ie

3
) dy -f- (// 4-f*«

a

H !•.('//) </.r =0 (5)

(*+*,+^)^ + (y+f«'+ 2*y)rf* = (6)

('• + .«
s
+r)rf.'/ + (.'/+F'

!)^ = « (7)

(x+2x*-\-y*)dy + (y-xy)dx= o (8)

(*+*y+M»*)4y + (y+*.v+f««
,)rf« = o (9)

'•'('/ + (y+*y+fw ,
)«fa = (1")

(*+W»)rfy + (y+w ,)d» = (11)

Deze verhandeling behandelt hetzelfde vraagstuk waaraan ons onder-

zoek 1

)
„Over de middelpunten der integraalkrommen van differentiaal-

vergelijkingen van de eerste orde en den eersten graad" was gewijd.

Intusschen was ons standpunt beperkter, daar wij de coëfficiënten

der differentiaalvergelijking reëel aannamen en ons alleen met reëele

integraalkrommen bezig hielden. Dit maakt dat de resultaten van

beide verhandelingen niet geheel vergelijkbaar zijn. Om dit echter

te bereiken stellen wij ons voor te onderzoeken tot welke resultaten

de vroeger door ons gevolgde weg, die aanzienlijk afwijkt van dien

van den Heer Dulac, leidt wanneer de conditie van de realiteit der

coëfficiënten en integralen wordt opgeheven.

Evenals in ons vorig onderzoek gaan we uit van dezen vorm der

d dieren tiaalvegel ijking

dy — x-\-a'x
3
-\-2b'xy-{-e'y

s — ,v-\-Y

dx y-\-ax*-\-2bxy-\-cx" y-\-%

waarin nu de coëfficiënten abc a'b'c' willekeurige reëele of com-

plexe constanten voorstellen. Wanneer wij hierop toepassen de sub-

stitutie :

| = lux + ky H = — kx + hy

zoo gaat zij over in

) Deze Verslagen lü Mei 1911.



( 1356
)

d§ ij+wg'-f 2/Sgïj+yV

waarin

(/r-J ifc

s

)
s n = ah' + (a'4-26) A2A + (26' H c) AP+c'A'

(/r + Ff {3 = bh' — (a—b'— r) h'k - (a! \- b - e') hlr - b'k
s

(A'-fF)
5 y = ch' — (2b— c') /i

aA -f (a— 26') hlr+aP
(P+Fy a' = a'A

3 — (a—26') Aa
/fe — (26—c') hks— ck'

{tf+k'y ,f = b'h' — (o'+6— c') /i'A -f («-6'— c) Ai*+ 64»

(h* + k*y y' = c'A
8 — (26'+c) A s£ + (a'-|- 26) hk*—ak\

Hieruit volgt

(A»+ *2
!(«+•/) = (a+ c)h +(a'+ «0*

(A
2 + *») (a' -f y') = (a'+c') A — (a+o) /

dus

Ji_ ^( ( , + c)(«+ y) + (a'+ c-)(«'+ y')

A»+ A' (a4c) 2 + (a'+ c')*

/> _ (a'+c')("+Y) — («+c)(«'+ /)

A'-fF" (rt + c)
2 + (a'+ c')

2

Men kan dus over A en h zoo beschikken dal de coëfficiënten

aj?y cr'/ï'y' aan twee voorwaarden voldoen. Daarbij is echter onder-

steld dat uiet gelijktijdig

a -J- c= en a' -f- c' =
terwijl, wanneer we ook complexewaarden toelaten, ondersteld is

dat niet

{a+cy + (a'+c')* =
Of

a -)- f -|- t («'--)-c') = en a -\- c — i (a'-f-c') = 0.

We zien dus dat wij behalve de vroegere gevallen ui. die waarin

bovenstaande herleiding mogelijk was, nog die gevallen moeten

onderzoeken waarin

a -\- c = en d -\- e' =
a + c 4 / («'-(• c') =
«4c- '(«'+ c') = 0.

3. Zij « 4" '' = n en o' 4- c' = 0, dan is de differentiaalvergelijking

dy _ — ® 4- a'.r
2 4- 26'.»!/— a't/

2

dx x 4- «'i'" 4" 26.!.'?/ — ay s

Deze vergelijking bezit drie particuliere integralen van dezen vorm

y — A» 4 5
want substitueert men deze waarde van y en stelt de coëfficiënten
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• Ier verschillende machten van x gelijk nul, dan komt

— aA' + (2b 1 a') .V 4- (a- 26') .4 — a' =
A' 4-1 — \2aA 2 — 2 (6 fa') .4 + 2b'} B =

B{(aA—a')B— A] = 0.

Uit de laatste vergelijking volgt

aA
B=

aA— a'

waarmede de tweede vergelijking in de eerste overgaat.

Noemt men de 3 wortels der eerste vergelijking A
t
A

3
A

s
en de

daarmede correspondeerende waarden van B, B^B^B^ dan vindt

men de 3 particuliere integralen

//, = A
x
x + B

1 y t
— A 2x + B

2 y, = A
t
x + B

3
.

Vragen we nu of liet mogelijk is 3 constanten A,A
2
A

S zoo te bepalen

dat de algemeene integraal wordt

(y—yJMy— <iA'-i!i-.'i,y'=Con>t.

Het gemakkelijkst kan dit geschieden op de wijze zooals door

G. Darboix is aangegeven in zijne beroemde verhandeling „Mémoire

sur les équations differentielies algébriques du premier ordre et du

premier degré '). Schrijven we de differentiaal-vergelijking in homo-

genen vorm

L (i/d-—zdy)
-f-

.1/ (zdx— xdz) + N (xdx —ydx) =
waarin

L = — 2b'x' -j- a' xy — ay- -f- yz

M = a'x' — axy — xz — 'Ibjr

N=— (a-\-2b') xz 4- (a'—2b) yz

en

4' + .»;' + >f =kj.
os o.v dz

Vervangt men hierin / door .1, x—y
—B[Z, dan verkrijgt men

AiL—M—BiN= Ki (A; .v—y—B; z

)

waaruit men gemakkelijk afleidt

Ki= — f 2b' +
^-J

x — (2b-aApy . (i = 1, 2, 3)

Merkt uien verder op dat ook 3 = aan de differentiaalver-

gelijking voldoet, zoo vindt men door te stellen /'=-

N
K< = -=- (aA- 2b') x + (a'—2b)y.

Bepalen we nu 4 gelallen a
l
«

2
«

a
«

4
zoodanig dal

!) Buil Sci. matli., Paris (Sér. 2) 2. 1878.
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«! + «3 + «8 + «4

Cl)

dan i> de gevraagde integraal

(.1, x-y—B, z)*i (.1, ss-y—B^z)** (A, x-y-B
s
z)**z*< = «nut.

of in gewone coördinaten

{y—yJhiy—ylftiy -ys
)^=const.

waarin /,/.,/, evenredig /.ijn met de getallen — ,
*, ".

«4 «< «*

Nu vinden we uit de vergelijkingen

«1 + «2 + «» + «4 =

'M
U, ^2 ^

o(«! 4, + er, .1, + et, .1.,) + a' o
4

«1 _ ^»—^8
a

A
A

s
A

t
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X
~dy'~ y ~öx-{te'l

~~dy~)

<V', dP
3 _ r

dP, r
dP

1
/dX d¥\

,

dy d.i: d.v, dy \d.v dy )
l

enz.

waarin P = 2.

Is dil het geval dan zal de oorsprong een middelpunt zijn en de

integraal geschreven kunnen worden

ie'-f-y
8

-f- Fi
-\-F

4 + ....= Gonst.

waarin de homogene functies F niet P samenhangen door de

betrekkingen

(« Y-yX) P„_3 -(.ir + f) l'n--2 + » Fn = 0.

Aan de eerste vergelijking kan altijd voldaan worden. Bij het

onderzoek van de tweede vergelijking kunnen we eiken constanten

factor van P, weglaten.

Schrijven we daarom

A = p* ' ,: + /'i y

Po — — (
J + c ')

Pi = a + 6
'

en

p
, = ?o

'•" + '/i •<'.'/ + ?> 2/

s

dan moet

q l
= (Sa + 2b')p, + a

,

p 1

2 ?2
- 2 j, =(46 + 2 c') p + (2 a + 4 //) Pl

—
'7i = <i l\ + (

2b + 3c')/V

<)in hieraan te kunnen voldoen moet

{Ba + 2 b' + o) Po + (a +24 + 3.0 p, =
Of

aa' — iv' = & (« + c) — b' (a' + e).

lit deze voorwaarden en uit

a' + c' = i (o + c)

volgt

«' = 6 - i (b'—c) , c' = — b + i (a+6')

zoodat

/'o = — ' («-(" b ')

l\ = « + b'.

Alen ziel dus dat zoo
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a + b' =
alle functies P

l
1\ P

t
. . . nul worden, zoodat in dit geval de oor-

sprong een middelpunt is.

In dit geval laat de integraal zich gemakkelijk bepalen. Men heeft

toch

2{teY—yX) + 3F
i
=

zoodat de integraal is

•v* + f - - ~r ta
'

a'° + (
26'- fl

) <*/ + (
c
'~ 26

)
*y*~<»'] = «""'

o

waarin

o' =: 6 + ('

(«-f <) , b' = — a , c' = — 6

moet gesteld worden.

5. Nemen we nu aan

a' + c' = / («+ <')

a«' — ir' r= (6

—

ib') (a+ c)

a + 6' =|= 0.

We kunnen nu I\ vereenvoudigen tot

P, = - /, + y.

In P
3

kunnen we dan den coëfficiënt van x" willekeurig kiezen,

bijv. q a
= 0, en vinden zoo

^ = 7. ®» + «?, ir

waarin

jj =r «' — i (3a+26')
<i„
= 2a -f" 3i' — iè.

Stellen we nu

-^
3 = »•„ *'

8 + '. '"." + r
,
xy

% + r
» f

P< = «o
'r< + «i <V + 4. ^ 2/' + *

3 *2/' + »< 2/'

dan moet

'''i
= «'

9.

2r3
-3r = (3a+ 46')

?] + 2a' q,

3,
8
_2r

1
= (46 + 30') Ql + (2a+66') ?s

— r
s
= cq, + (26+ 4o') g>

s

waaraan steeds voldaan kan worden, en verder

s
1
= (ba+2b,)r + a'r

1

2s
s
- 4s = ('86 4- 2c') r, + (4a+ 46') r, + 2«' r

3

3s„ - 3s, = 3ct„ + (66 + 3c') »•, + (3a+ 136') r, + 3a' r.

48< - 2s
a
= gcr, + (46+ 4c') r, + (2a+ 86')

— s, =cr
t + (26 -f 5c') ry

's
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Deze laatste betrekkingen kunnen alleen voldaan worden wanneer

8», 4- (3s,-3s,) + 3 (-O =
of

(5a + 2b' -<•)»„ + (a'+ 264-c') r, -f (a+26'+e) r, -f (a4-264-5c') r, = 0.

Deze voorwaarde kunnen we ook schrijven

Ar, + 5(2r2-3r ) 4- C(3r,— 2fJ + P(-r,) =
waarin

.1 = 5a' + 10b + 13c'

5 = _ (5i4-26'4-c)

C= a' 4- 24 4- 5c'

2> = — (13a+106'4-5c).

Met invoering van de waarden j, en 2 2
wordt dit

y, [a' 4 + (3a4-46') B 4- (46+ 3c') C 4- ci>]

+ r

7s [2a' 7? + (2« + 66') C + (26 + 4c') D] =
of als we a' en c' elimineeren

g, [- (30a s
-f40a6'-|-32ac+ 126's+ 206'c+ 10cs

) + i(12a6+ 86c-j-466')]

4- gs [(12a6+86cH 4W)— i(42aa+ 44aè'+28a<;+12i' s +166'c+2cs
)] = 0.

Om dit nog verder Ie vereenvoudigen, schrijven we

g, [- (3a+6'+2c)(10a-f 106'-|-4c) - 2 {b'—cf + 4t6 (3a4-&'+2c)]

4-
gs [44 (3a+6'4-2c) — / (3a - 6'+ 2c) (14a+106') — 2i(b'—c)

a
]
— 0,

of

- 2|/— c)»(g, 4-/
?3 )

4-

+ (3a4-6'+2c)[4J(ig
1
4-gï

)-10è'(g
1
4-2g

s
)-10a(g,4-%

s
)-4cg,-4iagï]

=0.

Daar nu

^('7.+g 2 )
— 4co,-4iag

a
= 4(2a4-36'-c) fa+iqj

zoo wordt de voorwaarde

- 2 (7,4/7..) (a+c) (3a-26'+5c) =
of

(a4-c)[26—i(a—e)] (26'—3a— 5c) = 0.

Deze voorwaarde valt dus uiteen in drie voorwaarden die af-

zonderlijk onderzocht moeten worden.

(i. Wanneer

a'-|-c' = i(a -j-c)

aa'

—

gc' = (A— <&')(« -f- c)

a+c =
dan is de tweede voorwaarde het gevolg van de eerste en derde.

Dil geval is reeds in Art. 2 behandeld.
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7. Onderstellen we nu

a-\-c' = *'(«-(-<)

aa—cc' = (b—ib')(a+c)

2b = i{a—c)

of

2a'=i(a—2è'+c)

2c'=r'(a+26'+c)

2b = ('((( — f)

dan kan de differentiaalvergelijking geïntegreerd worden.

Vooreerst toch substitueerende

y = Ax+B
A

zoo vindt men dat 2?= —— moet zijn, terwijl A de gemeenschap-

pelijke wortel is van de vergelijkingen

cA' + {2b— e') A' + (25'—c) .1 f c' =
,.p _(- (2b—c')A* + (2b'+a)A-a=0.

Deze wortel moet dus voldoen aan

— (a+c)A+a'+c' = 0.

Daar nu

a'-\-e' = i(u-\-c)

zoo blijkt dat A = i voldoet. Een eerste particuliere integraal is dus

i

y = ™ + -,—

r

Of

2i
x -\- ui ;zr .J B+26 1—

c

Vragen we nu of aan de differentiaalvergelijking voldaan kan worden

door eene vergelijking van den tweeden graad

Ax% + 2Hxy -r- Bif + 2Gx + 2Fy + C= 0.

Hieruit volgt

dy _ Ax+Hy+G
dx~ ~ Hx+By+F

dus moet

Ax+ Hy+ G - a -|-aV+ 26'^-t-c'ff' _
)>

Hx+By+F ' y+ax*+ 2bxy+cy*

identiek zijn met

(4^+ 2^// +- ^/
s + 2öa;+ 2/f//+C)(OT.r + n//) = 0.

Dit vereischt
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aA
! a' / — in A

2bA 4- all \ 2b'A + a'B = 2mH -\- nA

cA i 2bH {- c'B + 2VB= mB -f 2nH

cH
\ c'B = nB

aG — H -j- a'F= 2mG
4 _|_ 2iö - B + 26'F = 2m/' -f 2wG

// + eQ + c'F=2nF
— F = mC
O = nC.

Uit de beide laatste vergelijkingen volgt mG -j- nF= 0, dus door

optelling van de 5de en 7'lc

{a+e)G +(«'+0^=0.
Vergelijken we dit niet

rt' -(- i' =r /(« -| c)

dan kunnen we stellen

G= l, F = j

zoodat

n in

en dus

ii = mi.

Nu volgt uil de lste en 4 fl( ' vergelijking

«' c

. t = II , B = • //
in —

«

nu — c

en uit de 5 tlu

II =i a -j- ia — 'lm.

Steil men deze waarden in de 2de 3cle en 6de vergelijking, dan

vindl men
a\2b—im) a'c

+ — ,4- a -f 2// — 2m =
m—

n

im—

c

a'e c(2//— »»)

+ / |- 2b + c' — 2im=
m— « ///( — c

o' c

(a ) /a' - 2m) -|- 2(6 ( /// - 2irn) =
^in—a nn— <

Nu is

// = „ -
:

ia' — 'lm = \(a - c [ : /)'- 4//*) = — i (b \
ib'—2im)

derhalve wordt de laatste vergelijking voldaan door

a-\-ia a -f 3i'— c
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I >e beide andere wortels dezer vergelijking volgen uil

a' c

- — — + 2/ =
m

—

a nn—

c

Of

$„r — 2(5«H W—c) m 4- {3a+2b'+c)(a-\-2b'— c) =
dus heeft men

Sa+ 2b'-\-e a\-2b'—c
'". = - —£- • >": = g— - = 2w

»o

De eerste wortel //?„ voldoet niet aan de beide eerste vergelijkingen

;

de beide andere wel. Men vindt dus twee oplossingen nl.

f o! c \ i

//, - - *'
-f- 2<y + — ,

"';
f 2* 4 2/v - - =

\m
i

— a vm
l
— c J m

l

en

#
a
f - ar + 2.ry +

t

yA + 2x + 2iy - - = 0.

\^m
3
— a nil,— c / »i

a

De laatste vergelijking laai zich evenwel gemakkelijk herleiden tot

* Y
, iy — —

2mJ
d. i. het quadraat van de eerstgevonden oplossing.

Trachten we nu uit de beide gevonden oplossingen de algemeene

oplossing van de differentiaalvergelijking af te leiden.

Schrijven we deze dan weer in homogenen vorm

L{ydz-zdy) + M(zdx -><edz) -f N(xdy— yda:) =
dan is

Z,= — 2b' .v- — c' aty + e/r -t .'/-'

Af= a' .ir — atsy — .rz —2b y''

N= - (a+2b')xi - (2b+ c'),,:.

Stellen we nu in

df df df

O.r dy Oz

voor / de beide gevonden oplossingen van dew eersten en den

tweeden graad f=p en f=u en noemen de correspondeerende

waarden van K, A', en K., dan vinden we

K
t
= — — (a+ 2b'+c)x - iay

Cl

h\ = - - - (o+6i'-e) .r - l

- (3a+ 2b'-3c) y.
Ci U *

Daar nu ook ? = O eens oplossing is, heeft men voor f=z
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A',=
N

(a 2b') x- - (3a 26'-c)y.

en

of

Xu kunnen 3 getallen «
t

<c., «
3

bepaald worden zoodanig dal

ff", «, + ff, «
s + ff, «

3
= o

(a+26'+ c)«, -; (a • 65'—c)« s + 2 (a | 2//) a, = o

2a «, + (3a j-26'— 3c) «, ] (3a 26'— c) «, =
<r

1
-| 2«, + a, =

waaruit

«.

3a -2A' c as
a+ 26'-

a— 26'H 3c a, a-26'+3c

Derhalve is de gevraagde oplossing

p ,!?., zx3 _— rmi^t.

of in gewone coördinaten

a-\-c-± \i(a.2b'+ ,-)^-(u--2l,'-,-).n l -:.2/, V
,-"'!

!
e+ty------

«—26 —

c

3a h2626' e

(
* + iy

._,; \3„+24'+c

a+ 26'—

c

d+2//

= rn/ist.

Voor kleine waarden van x en // kan deze vergelijking ontwikkeld

worden in den vorm

* + ;r + /; + F
4 + . . . = eo»«<.

derhalve is de oorsprong een middelpunt.

Hen merkwaardig bijzonder geval doel zich voor wanneer

:„, |. 66' — c = o

dan locli is

g (« + ') «i
- (a | c) f

:
,

=- (a c)

/' * + iy +

ii (a c)

en de algemesne integraal

.
4a— c

t — .(• — 2.vy -\- i

'2n—

c

2a c
| 2(.1

:!/

a-f f

n s
>/ rz: C0M.s<
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Natuurkunde. - De Heer .1. D. van der Waals biedi een mede-

deeling aan: „Bijdrage tot de theorie der binaire mengsels." XX.

In de vorige Bijdrage heb ik er herhaaldelijk op gewezen, dat niel

alle mathematische mogelijkheden voor gedeeltelijke mengbaarheid

werkelijk voorkomen. Onder anderen blijkt bij alle waarden van n

en / liet geval van slechts gedeeltelijke mengbaarheid mathematisch

mogelijk te zijn, terwijl bij kleine waarde van // slechts zelden die

slechts gedeeltelijke mengbaarheid is waargenomen. Wil men du^

afdoende regels vinden voor de al of' niel volledige mengbaarheid,

dan schijnt mij dit niel mogelijk zonder eerst een regel gevonden te

hebben voor de bepaling van de grootheid / in de formule a lt'=ïa 1
a l .

En dat zal wel eischen dat men zich eerst een juist beeld heeft

weten te vormen, van wat de oorzaak der attractie i\cv molekulen

is ; dus ook van de oorzaak van de hoegrootheid voor een enkele

stof. Maar al is dan de kennis van de eigenschppen der verschillende

mathematische mogelijkheden, ook in verband met de temperatuur,

niet voldoende — en zelfs niet hef voornaamste, dat bestudeerd moet

zijn, toch is deze kennis noodzakelijk. En daarom wil ik beginnen

met enkele resultaten daaromtrent mede te deelen.

In de formule:

(r—bY fdb c
r

is, al is het dan ook met vereenvoudigende onderstellingen, de pro-

jectie op het r,.r-vlak gegeven van de doorsnede der twee krommen

- = en =0 bij de verschillende temperaturen. Er zouden

natuurlijk ook twee dergelijke projecties van deze doorsnede op het

v,T-vl&k en op het .»:, 7'vlak gegeven kunnen worden, welke ook

gesloten krommen zouden zijn. Maar de formule daarvoor zou niet

eenvoudig zijn, en zullen wij ook niet trachten te geven. In beide

zou een minimum en een maximum van T voorkomen, terwijl de

minimum en maximumwaarde van v of van .v dezelfde is welke ook

in de r,.ï-projectie voorkomen. Denkt men de drie assen, een .r-as,

een r-as en een 7'-as, dan is ei' dus een gesloten kromme in de

ruimte - en de differentiaalvergelijking dezer kromme wordt dan

gegeven door een betrekking tusschen dv, dr en dT, welke afgeleid

wordt, uit de gelijktijdig bestaande belrekking tusschen deze drie

dhp cP%p
differentialen voor de twee fnnctien - = O en - —= 0. Deze twee

dr" dj-

betrekkingen zijn :
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d*ib d'tb ./>
' ,H' + --dv 4 -dt=:0

dTdv' dv'
r
dxdv 2

en

d'tfj
,/y

d'tp
</r

d'lfj
,/., O

rf7V/.t;
2 dvd.r- ' dx 3

Neemt men in aanmerking, dat voor dè punten dezer doorsnede

d2
ip r/

s

if-

-— = O en - - = O zijn, dan kan men ook schrijven:
dv d.v

2a dT d2
p d*p

f-
—- dv H — d.r =
d» J

/7.C r/r

2c dT d*p d>
dv 4- - — dx = 0.

Voor de betrekking tusschen dT, dv en dx vindt men dan

dT

~T
dv dx

,r-r
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raken deze krommen aan elkander, en ook de meetkundige plaats

der snijpunten raakl in dat punt. Toekent men bij de minimum-
waarde van 'f de drie genoemde krommen in de p,,r-projecties, dan

ligl = O in de nabijheid van hel raakpunt weinig boven v— 1>

do"

d2

p ( /
2
i|)

en met een kromming — positief. De tweede kromme - - = 0,
</r

2
,!,,-

evenzoo weinig positief gekromd, maai- toch iels sterker dan de

eerstgenoemde kromme, en eindelijk de meetkundige plaats der door-

snijdingspunten, weder iets sterker positief gekromd. Maar bij de

maximumwaarde van T is de relatieve stand der drie genoemde

krommen een andere, en er zijn zelfs meerdere mogelijkheden.

./il' (/-'if

1'en eerste kan de relatieve stand van =(>en = Odezelfde
dv< ds?

zijn gebleven, evenals hel teeken van de kromming, en er alleen

verschil bestaan in den stand van de meetkundige plaats der door-

snijdingspunten, welke dan wel hetzelfde raakpunt heeft als de beide

genoemde krommen, maar omgekeerd gekromd is. Ten tweede kan

(/>
de kromming van - = in hel raakpunt van tegengesteld teeken

du;

zijn vergeleken mei die van —- = en gelijk van teeken zijn met
dv

die van de meetkundige plaats der snijpunten. Dan moet —^ =
dx'

op liet oogenblik van aanraking geheel begrepen zijn binnen deze meet-

d*$
kundige plaats, en moet bij hoogere 7'de kromme — =r verdwijnen

1

dx 2 '

in het gebied, waarin positie! is, terwijl in het eerstgenoemde
dv'

geval dil geschiedl in hel gebied, waarin — negatief is.

dv*

Deze laatste opmerking geldt zoowel als de iweede component, n.1.

die met grootere molekuulgrootte, een hoogere 7/, heeft, als wanneer

Ti,„ kleiner dan 7\ mocht zijn, zooals bij het stelsel water-ether.

dT
Maar in alle gevallen begint de waarde van den noemer van —
in tl bij 7',„;„ met en eindigl zij bij Tmax . met deze zelfde waarde.

d 2

p d*P
Mticlit en niet gelijk O kunnen worden dan moet dus ook

</.r ,lr'
:

het verschil der waarde van voor beide krommen =
\dx) r <^ s
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«/-ij-

on - =0 bij /„„•,,, niet o beginnen en bij '/'„„.,. mei eindigen.
dx

Er moei dus aan die zijde van de meetkundige plaats der door-

snijdingen, waar dit verschil positief' is, een maximumwaarde voor

dat verschil beslaan, en aan die zijde waar dal verschil negatief is,

een minimumwaarde. Nu is dit verschil positief aan de zijde van

den component mei de grootste molekuulgrootte en omgekeerd. Maar
J-p d*p

ook als en —
;
gelijk mochten kunnen worden, geldt voor den

i/r' </,)''

dT
noemer van - dezelfde opmerking, n.1. .dat deze noemer steeds

positief is aan de rechterzijde tusschen '/"„„„. en TmUx. on omgekeerd.

Maar toch zullen wij op de waarde van den noemer van - nog

moeten terugkomen omdat hel feil of en geluk kunnen
dx' dv 3 '-

worden niet gelieel zonder beteekenis is.

Maken wij, na deze opmerking omtrent den gang van de waarde

dT
van den noemer van — , ook een opmerking omtrent den gang van

de waarde van de beide andere noemers in vergelijking (l). Eerst

over den noemer van dx. Is deze noemer gelijk 0, dan is x of

minimum of maximum. Gaat men dus op de meetkundige plaats

der doorsnijdingspunten de waarde van dezen noemer na, dan zal

zoowel op den beneden- als op den boventak de waarde met O

beginnen en weder met eindigen. <>p den boventak is zij negatief

en op den benedentak positief. Men kan dit verifieeren door het

teeken van 7' na te gaan.
dT &

De noemer van dv is 0, als r minimum of maximumwaarde heeft.

Zoowel op den rechtertak der meetkundige plaats der doorsnijdin-

</"i|' d'tp
gen van — =0 en =0 als op den linkertak, begint de waarde

i/r- dx

van dezen noemer bij het minimum-volume met en eindigt zij met 0.

Aan den rechterkant is deze waarde steeds positief en omgekeerd.

dv
Men kan dit verifieeren of door het teeken na te gaan van T—,,

dT
dv

of door het teeken na Ie gaan van — voor de meetkundige plaats der
dx

snijpunten.

Wij zullen nu moeien aanloonen dal inderdaad uil de waarde \ an

88*
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de besproken noemers hel hierboven gegeven teeken van de waarde

af Ie leiden is. Daarvoor is hel noodig de waarden ie kennen van

d*p d'p d'p ,/'i|-

— ,
— en . in urlit nemende dal net punten geldt, waar-

dv° dx dv da;- </.>'

voor —- = O is.

dv

Wij- vinden voor deze waarden : de volgende:

d2p '2a 3 b—v

dv' -b

1
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kan, ter bepaling van de punten waar deze noemer gelijk O is.

Deze betrekking in x lieet'i echter een zoo samengestelden vorm,

dal wij ze niet bezigen kunnen. Maar later zullen wij nog op dezen

noemer terugkomen.

,
a d''p d*p . ^T

</'-/>

De noemer van dx is gelijk (», als - = c-- is. Nu ls , po-
r- r/,r

J

rft> r/r

sitief zoolang v <^ 36 is. En ofschoon het niet onmogelijk is, dat bij

de grenswaarden voor x de omstandigheid r = 36, ot' zelfs r ^> 36

kan voorkomen bekoort dit tot de zeer exeeptioneele gevallen. Daar

v 1

bij de grenswaarden van x de waarde van — = - -is,
li c1—x(l—x)—

a

e 2
moet voor y^>36 de waarde van x(i — x) - ^>- zijn. Voorloopig

n ' 8

d2

p
zullen wij dit geval niet aannemen, maai- positief onderstellen

(//'-'

voor de grenswaarden van x.

<rï'
Dan volgt hier onmiddellijk uit, dal ook positief is voor de

(/'/> tl' j>

grenswaarden van x. Uit de gegeven waarden voor — en — volgt
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'/'/a p —
Dal wij hel geval dat — < O zou zijn bij de grenswaarden van

x met recht zeer exceptioneel hebben genoemd, kan blijken op de

volgende wijze.

Schrijven wij

of

cx{\ — .e) c ,v c 1

—

x

- c
ll I 4.

ch _i 1

ft + 7-0

Of

f.r(l &) c .e c 1 —

#

_^ _l+f, 1 H'fl+E,) 1

<w(l— .i-) (»—1)* *
+

(n— l)
1 1—*

Voor de grenswaarden van a is :

(><-l) :
,r

;

(n— iy l—x

En bij deze waarden van x is dus

« 11 «'•
1

- +
r.r(l .,) (,,-iy.v (n— iyi-X

Voor grenswaarden van x dicht bij <* of 1 zou deze waarde zeer

groot zijn. Voor het systeem water-ether vindt men met n = 5|

en x circa 0.36 een waarde ongeveer gelijk aan 2.3, en voor x = 0.98

een zeer groote waarde zoodal het omgekeerde volstrekt niet

2
grooter dan - is. Was toevallig een der grenswaarden van x gelijk

1 n"
aan de waarde van x, voor welke - de minimumwaarde

,(' 1 — x

" /« -I- i V
heeft dan zou - gelijk zijn — , en opdat deze waarde

kleiner zij dan , zou n grooter dan 10 moeten zijn, voor de

toevalligheid van het samen vallen van de twee genoemde waarden

van x.

l>r noemer van dx is positief zoolang grooter is dan bv.
\d.rj a

Stelt men deze voorwaarde in de vergelijking van de doorsnijdings-

kromme, dan vindt men :

9 <-
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De noemer van dx is dus positief op den geheelen benedentak

van de doorsnijdingskrorame, en omgekeerd, zooals wij hierboven

uit de waarde van T - voorspeld haddeni .Maai- omgekeerd toonf
dl'

dT
dit ook aan dat wij den noemer van — terecht van teeken hebben

doen veranderen in het punt waar - = en — = aan elkander
'

dv> ,/,-

raken.

a i/'yy il'/'

De noemer van dv is gelijk als = — c is. Na
r"- dx* dxdv

./'.(• d-p
eenige herleiding van deze betrekking, als men voor en

-

dar dxdv

de hierboven gegeven waarde invoert, verkrijgt men natuurlijk dezelfde

(v—b)* fdb\ c

vergelijking welke geleverd wordt door -j- — = -v naarh J ° x(l— x) \dxj a

x te differentieeren, en dv\i daardoor verkregen vorm gelijk te

stellen. Ik heb de vergelijking, welke men dan verkrijgt in Bijdrage XI

(1908) uitvoerig besproken, en verwijs dan ook naar deze Bijdrage,

echter niet een bijvoeging, die niet van belang ontbloot is. Het geldt

de discussie over de verkregen vergelijking:

1

l/l
dA

In deze vergelijking (verslag 28 Nov. 1908 bladz. 442) moet in

den teller het teeken -\- gebezigd worden, als de waarde van v <^ b
%

is, en omgekeerd. Ik heb nu leeren inzien, dat dit ook kan beteekenen,

dat het teeken + in den teller geldt voor de bepaling van de

minimumwaarde van r, terwijl voor de bepaling van de maximum-

waarde van v het teeken - in den teller moet genomen worden.

Tot bepaling van de waarde van x voor het minimumvolume

kan men de vorige vergelijking ook brengen onder den vorm:

i

x(\—x)c i/a
1

i
a v ex"'

1 _ J
(
1 ~ J,

)
<:

I / a
» _ j

a V c(l—xY

,,,,- 1) ,^r-^ = "K ,
(
T3^-
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hol maxiinumvolujne het toeken tusschen de heide wortelteekens

door - - moet worden vervangen.

Ik heb ter verificatie voor oen systeem, dal niet veel verschillen

kan van het systeem water-ether, de verschillende grootheden in deze

v
formule uitgerekend en daarmede de twee waaiden van , bij elke

waarde van ,r behoorende, herekond. Voor de grenswaarden van

./;— '0,3 en 0,97, berekent men uit x, x. = en uit

ir e..

1 X, I il— ./'
) = -

,
voor n

(n—iy

11
de waarde van f, 5,893

en e. = 0,0141 en ri* e
s

0,426.

De waarde van
a + e, 1 «"-(l+O 1

cx{l—.r) (n-\f x (n-iy 1

ii

1 is dan

c.v(l-.v)

0,3 2,294

0,4 2,374

0.5 2,709

0,6 ...... 3,352

0,7 4,533

0,8 7,021

0,9 14,517

l'it de vergelijking:

l—u l_, r )

a
|1 +«_1«] + [1 + (f? - 1)*] =

vindt men dan bij do volgende waarden van x de naastgeplaatste

v b
waarden van en

v b

0,3 4,46 2,35

0,4 7 en 3 2,8

0,5 7,6 en 3,4 3,25

0,6 6,4 en 4,2 3,7

Uit deze tabel ziel men tint het niinimninvolnme zal voorkomen bij

x circa gelijk aan 0,4, terwijl het maximn m volume bij .r ongeveer 0,5

voorkomt. Berekent men nu ook \/ -1 en \/ —\ — 1,V c(l-.r)! V ex

dan vindt men :
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\/'-^ 1 |/3
r(\-xY V CV

1

(i-.vy v cv'

0,3 . . . 1,4(35 1,07

0,4 . , . . . . 1,8006 1,0625

0,5 2,238 0,5981

• •,6 2,023 imaginair

Voegt men bij liet «-vond van een getal uit de tweede kolom een

daarbij behoorend getal van de derde kolom, en deelt men de som

door n — 1, dan vindt men, beginnend bij x = 0,3, opvolgend de

waarden 2,162, 2,437 en 2,87. Hieruit souden wij besluiten dat de

minimumwaarde van u ligt even vóór x = 0,4. Met liet teeken -

vindt men opvolgend 1,42, 1,9645 en 2,602; en dus het maximum-
volunie bij x i°ts boven 0,5.

Maar uil dit voorbeeld te willen besluiten, dat het maximumvolume
altijd grooter is dan />., en het minimumvolume altijd kleiner, zou

even voorbarig zijn, als mijn besluit in Bijdrage XI, dat zoowel

maximunivolume als niinimunivolume steeds kleiner zouden zijn dan

b, . Waarschijnlijk zal het geval wel kunnen voorkomen, dat zij

beiden kleiner dan b, zijn, en misschien ook, dat zij beiden zelfs

grooter zijn dan b z
.

Zijn zij beide kleiner dan b.
2
dan moet aan de vergelijking:

a
| / a, | / a,

«-1 — : = n [/ —-ï_ - 1 + 1/ -L-l
•.e (1 — .?;) V c(l —xy V cv 3

voor Iwee waarden van x voldaan worden, voor beiden met het

teeken -|- ; en zouden zij beide grooter dan />
2
kunnen zijn dan

evenzoo als het teeken tusschen de twee termen van het tweede

lid door - vervangen is. Om na Ie kunnen gaan aan welke voor-

waarden de binaire systemen moeten voldoen, opdat een van deze

drie gevallen plaats hebbe, doel men goed de eigenschappen te

onderzoeken van de 3 functiën die in deze vergelijking voorkomen.

<i

De eerslc functie is oneindig groot bij x = en ,r=l,
»(] - ,v)

en heel'l hij zekere waaide van x een kleinste waarde. Uit den vorm

1+ 6, 1
t

» a
(l+ 6

3 )
1

(«— 1)" ie
' («— \y i—a

volgt voor de waarde van x, waarbij hel minimum voorkomt,

*
,
1/(1+ e,)

of x = 0,325. De minimumwaarde zelve is gelijk aan
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en wordt daaruil berekend gelijk aan 2,265. Deze getallen waarden

gelden natuurlijk alleen voor hel systeem water-ether. In de kleine

tabel op p. 1374 behoort hel eerste getal dus nog bij den dalenden

tak. De eerste term van het tweede lid, n.1. \/ 1,

begint bij x= niet de waarde 1/ —£- - 1, en eindigt bij

x = 1 niet oneindig. Zij is voortdurend stijgende en nergens imagi-

nair. De derde grootheid, n.1. 1/ — - 1— \/ — — 1,

wordt als <^ 1 is, bij ,/ = \/ gelijk aan O. Zij begint
(/( — 1)

_ V (n—l)
2

bij oneindig groot, is altijd dalende en wordt, zooals wij onderstellen

zullen, gelijk (»: in dat punt daalt zij oneindig snel.

Schrijven wij de vergelijking, waaraan voldaan moet worden, onder

den volgenden vorm:

«, 1 ".. I

C ,'' C 1

—

X

Lv—i) 1/(1—.r)V c(l—f"

I 1

(*— 1) J/(1— .») K c (1— «) (ra^Tj J/Tv ^ c,f

dan kunnen wij ter beslissing, welke der drie gevallen omtrent de

waarde van maximum- of minimum-volume te wachten is, in de

eerste plaats vragen, of bij de waarde van x die den derden term

gelijk O maakt, het eerste lid grooter of kleiner is dan het tweede lid.

Bij die waarde van x wordt het eerste lid gelijk aan —— (1

—

x)
c 1 — ai

ii
|
/ a„

en het tweede lid — \/ — (1

—

,v), en wij moeten dus de
n —W c (1 — .(.')

vraag stellen ot

l/l C (1— ,') )\ M— 1 D

Of

c, 1 \ n 2
1

(1 - ,»)-C
c 1—x

X '<(n—iyi—,v
of

( ïv (1 + f 2) - ( * -*>' ^ f ïïï(»— l) \ («—
1)

of
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" >-.,

of

of

(n-lf<
<^ü—«v

nV\ > __ 1/(1+6.)

n—1 <C n—

1

n[/s,>(»-l) l/l+e,.

Nu geldt voor het systeem water-ether, het teekeu <^, daar s
a zoo

klein is en clat beteekent dan dal hij de genoemde waarde van x

;*(!—e)

is. Stelt men dit resul-

taal grafisch voor, zooals

in fig. 53 geteekend is

dan ligt het punt P van

de kromme B binnen de

kromme A, en moeten

de ordinaten van B, zoo-

wel met een bedrag aan-

gegeven door de derde

kromme C' vermeerderd

en verminderd worden

om de kromme A te snij-

den. Hel punt waar de

kromme B zelve .1 snijdt

moet dan bij een waarde

liggen van x, tusschen

die waarbij liet volume

minimum of maximum
iii dal is geheel in overeenstemming mei onze vroegere uitkom-

sten bij hel besproken systeem. En altijd wanneer het punt P binnen

A ligt ofals n\ ea<^(n—l)— Kl-j-c, is, zal het maximumvolume grooter

dan l>.. zijn en hel minimumvolume kleiner dan b % .

Maar er zijn andere gevallen mogelijk, waarbij

rcl/g, >n— 1— l/l+ «=!

is, en dan is hel resultaat anders. Dan ligl hel punl /-* builen de

kromme A. Vooreersl /.ouden wij kunnen denken, dat B de kromme
A nog niet gesneden had vóór hel punl P, en dan kan slechts door

de ordinaten van II mei zeker bedrag te vermeerderen snijding met

A verkregen worden, en wel twee snijpunten geleverd worden. Dan

Vvi. 53.

is;
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zijn én maximum- en èn minimumvolume kleiner dan &„, en dal

geval had ik in Bijdrage XI als het eenig mogelijke gedacht. Alen

zon misschien ook kunnen denken dat het punt I' wel beneden A
ligt, maar dat B deze kromme vooraf tweemaal gesneden had, en

dan zelfs kunnen vragen, of niet zoowel door vermeerdering van

de ordinaten van 11 als door vermindering niet die van C' er snijding

met A zou kunnen worden verkregen. Dan zouden er 4 snijpunten

verkregen worden. Maar dan zouden de uiterste waarden van x

moeten verworpen worden als liggende buiten de meetkundige plaats

-/'J
tr ,/>

der doorsneden van - = en =0. Dat ik voor deze schijnbaar

onbelangrijke zaak een strenger onderzoek wenschelijk acht, is het

gevolg van den wensch om meer zekerheid te verkrijgen omtrent de

mengsels van koolwaterstoffen met alcoholen. Zijn daarvoor systemen

te bedenken, die van cle verschijnselen rekenschap geven zonder dat

men ze aan een onbekende abnormaliteit van de alcoholen behoeft

toe te schrijven? Zou misschien daarbij het geval r^>&, voor beide

volumes voorkomen ?

Bij de systemen, waarbij voor maximum- en minimumvolume in

hel tweede lid der vergelijking de beide termen door hetzelfde teeken

verbonden zijn, moet dus

Ki/e 3
>(/<—ij-j/l + a,

zijn, terwijl ook n\ (., <^ (n—1)—|/c
s
gelden moet. Er zal dus een

merkbaar verschil moeten bestaan tusschen f, en 1 -f- e
l

of ^ niet,

zooals bij water-ether, veel grooter dan 1. Liefst kleiner dan 1.

En 6
g

niet klein, zooals bij water-ether, kaal men de parabool van

tig. 36 in de richting der ?-, as mei de eenheid dalen, dan moet

hel punt e,, e, binnen de nieuwe parabool liggen, maar beneden de

oorspronkelijke blijven. Eerst bij waarden van n, die grooter zijn

dan 2, beperki deze nieuwe voorwaarde de plaats voor de keuze

van de punten f v e
3 . Maar neemt men n <^ 2 dan zou aan de ver-

gelijking die wij gebezigd hebben om de waarde van x voor het

punt P te bepalen niet meer kunnen voldaan worden. Deze waarde

,., 1/(1+*,) . , .. . , ,

gelijk aan zou dan grooter zijn dan 1, en er zou dan tusschen
n — 1

x= O en i=l geen dergelijk punt meer aan te wijzen zijn. Maar
dit is slechts schijnbaar een bezwaar. Niets dwingt ons de discussie

over de vergelijking:

-—\/ ~u(l—x) n—W c(l—xf n—iV ex'

- " = -!-\/-Jb—.
cx{\—x) n—\V c(l—xY
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te beperken tol waarden van x gelegen tusschen en 1. Alleen

moeten wij, als wij x ~^> 1 /.ouden vinden, ecu punt, waarvoor x ~^> \

is, verwerpen als voor onze vraag zonder beteekenis. Maar mocht

iemand tegen liet gebruik van ' > 1 bezwaar hebben, laten wij dan

onze beschouwing beperken tol waarden van x <] I, maar ZOO dicht bij

1, dat in grootte alle overige termen ver overweegt. Dan blijkt
1 — x

dat de waarde van hel eerste lid, in elk geval waarin e
a

positief is,

de waarde van den eersten term van liet tweede lid te boven gaat.

Dan zijn de twee genoemde waarden

e u
c(l— «) n—l V c(l—xf

Deelt men beide grootheden dooi' de gelijke factoren, dan blijkt

dat zoolang 1 -\- e, ]> 1 is, de kromme .1 boven de kromme B ligt.

Men zou tot het besluit, dat als

n\/e
t >« — 1 — Kl+f,

is, zoowel maximumvolume als tninimumvolume aan dezelfde zijde

liggen van een rechte lijn r — />., , nog wel op eenvoudiger wijze

kunnen komen.

Schrijf! men in

(v-bY
, ,+ (A-M' = - »'2

X (
I
— .e) a

voor v de waarde b, , en zoekt men de waartien van x waarvoor

dit dan geldt, dan verkrijgt men de vergelijking:

1-t-f, /re
2 1-fe,

1 + {n-iy (n-iy (,,-\y

De waarde /• = /)
s

is dus niet mogelijk, als

|3 ^-(n—])
a »—

1

Volgens onze hierboven gegeven opmerking is bij n <^ 2 aan deze

conditie voldaan. Hoogst waarschijnlijk betëekeni dat dan, dal alle

waarden van v kleiner dan b
a

zijn. Dan zou hel geval dal alle

waarden grooter dan Ik, zijn niel kunnen voorkomen voor n klein:

dan zou de anonualileil van alcohol daarin bestaan dal hel zich

gedraagt als beslaande uil zeer groote molekulen.

Ik ben er dan ook nog niel in geslaagd een systeem te vinden,

waarbij de kromme /> de kromme A tweemaal snijdt op zoodanige

wijze, dal ook rekenschap gegeven word! van de ontmengings-

verschijnselen als n niel grool is. Voorloopig /.al ik echter het onder-

werp, «lal in de/.e en de vorige Bijdrage behandeld wordt, voortzetten.
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Natuurkunde. De Heer 11. A. Lorentz bied! eene mededeeling

aan van den lieer I,. S. Ornstein: „Toevallige dichtheids-

afwijkingen 'm mengsels".

(Mede aangebeden deer den Heer H. Kamerlingh Onnes).

De theorie van de toevallige dichtheidsafwijkingen in mengsels

verschilt in principe niel van die dezer grootheden in enkelvoudige

stelsels. Ik zal mij bij de berekening bedienen van de kanonische

ensembles van ( iimss ').

1. Stel dat zich in een volume v een mengsel van k stoffen bevindt

en wel n
x
molekulen van een soorl 1, u x molekulen van de soort v.

en ir. molekulen van de soort k. Behalve de coördinaten en momenten

der zwaartepunten zal een aantal inwendige coördinaten en momenten

ter karakteriseering van den toestand der molekulen gebruikt kunnen

worden. Wij zullen mis een kanoniseli ensemble uit de/.e systemen

opgebouwd denken. De coördinaten van de zwaartepunten zullen wij

voor de molekulen van de eerste soorl door .r n ,//,. ,:,,... : ]uX aan-

duiden, terwijl die van de x-moleculen door x,.\ . . . z,m voorgesteld

worden.

Ter verdere karakteriseering van het systeem zullen wij invoeren

de momenten die bij de zoo even genoemde coördinaten (zwaarte-

punts en inwendige) behooren. Laai nu <//, een element van de

phasen-uitgebreidheid der inwendige coördinaten en momenten voor-

stellen. En beschouw de integraal

ƒ
E '

'''-Ar,, . ..dZhlk d?.;,

hierin is f de totale energie * verminderd met de energie der voort-

schrijdende beweging der zwaartepunten. De integratie is naar de

zwaartepuntscoördinaten over de 3(//, -\- . . n*. -f- ^-dimensionale

ruimte r"— "' uit te strekken, terwijl aan de inwendige coördinaten

en momenten alle waarden moeien gegeven worden die zonder

dissociatie der molekulen mogelijk zijn.

Indien in het beschouwde geval een werkingsspheer van afstooting

in den geest van die bij starre, volkomen veerkrachtige molekulen

bestaat, zal deze zich hierdoor voelbaar maken, dat voor bepaalde

configuraties t' oneindig wordt, waardoor dan de aan deze confi-

guraties beantwoordende stukken uil de integraal wegvallen. .luist

'j Ik zal mij hier tot een enkele phase bepalen, de coëxistentie van meerdere

pliasen levert geen bijzondere moeielijkheden op, ik heb deze vraag.in mijn dissertatie

(vergel. p. 114) reeds besproken.
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als voot hel geval eener enkele stof en voor «lal van een binair

mengsel 1

) kan men ook thans aantoonen, dat de integraal tot den vorm

/„•

Sn,
[io (m . . . rix . . n/,) .

'-J

1

te herleiden is, waarbij n z = . d. i. het aantal molekulen der soort
v

y. per volume eenheid is.

De functie co kan bepaald winden als de aard der molekulen

nader gespecificeerd wordl ; voor ons doel is het echter voldoende

dat wij welen dal de integraal lol bovengenoemden vorm te herleiden is.

2 Wij denken ons nu hel volume V in een groot aantal gelijke

volume elementen I' . . Y, . . Yt verdeeld, en vragen naar hel

aantal der systemen in een kanonisch ensemble, waarin het element

V) bevat resp. nn- . n,:,. . . ui., van de verschillende molekulen.

Daarbij is

i

J£ n»i= nx .

i

Dit aantal systemen s kan worden voorgesteld dom de formule

5 = n.
5n 1(2 ,ej '"„,n !'" '°"-°";-°ri ^ j"" ! •"

i ( i ( n,j

.

\ )

m, stelt de massa van een molekuul van de x t- soort voor. W
ij

kunnen ons nu de vraag stellen, voor welke waarden der aantallen

ii,, deze talrijkheid maximum is. Daardoor vinden wij. als de /

condities waaraan de dichtheden in het meest-voorkomende systeem

onderworpen zijn

:

— log n-,:,. -j- S (n,;)
'

logm=f*, .... (2)
i

n/,

y. van I tol k. Aan deze voorwaarden is te voldoen door een homogene

vei'deeling van elk der y. soorten over hel volume v. Verder moet

de tweede variatie van _' of van logS negatief zijn. Indien men

onder n,;, de waarden in hel meest voorkomende systeem verstaat,

dan zal de talrijkheid ïa van hel systeem, waarin deze getallen de

waarden n,;, -\- txi hebben, kunnen voorgesteld worden door

-Q
So = So« .-

. . . (3)

De grootheid Q is een homogene quadratische functie y\c\- ge-

tallen t,, . Sommeert men naar alle mogelijke waarden dezer getallen,

l
) Verg mijn proefschrifl on deze verslagen L908, p. 107.
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dus van - co lol - oo , dan verkrijgt men — C^ = .Y. hieruii kan

men '/' bepalen.

Men vindt daardoor

W
k

Sn,

TT 2
e : 1 1 {2.-rO>mA {10(11, . .nz . . n/M", (4)

1

bij de afleiding van '/
, die met <le vrije energie equivalent is moet

men een factor van de orde van de eenheid verwaarloozen. De

formule is echter streng juist, hel bovenstaande is meer als een

verificatie van de vergelijking (3) op te vatten. Bedenkt men toch

dat volgens de definitie van Gibbs

r—e'© "
'!<>

e =J e m
1
dxu . . . d.<\^ <//;

en dus

W , 3 e'

TT 2 \ <>= 1 l (2jr@mK) J e «*•„ . . .dy,m,
l

dan ziel men dat volgens de definitie van de functie <o, de voor V'

gegeven formule exact geldt. ')

Indien men de n1K . . nXJ . . hvi molekulen, die zich in V, bevinden

als een afgesloten stelsel in dit volume had, zou de vrije energie van

dit stelsel gegeven zijn door

•/; 3
*

;
>h,

e '—11 (2jt0OTx)
'

ja>(nn . . n-A. . nxir)Vx}

"" •

1

Men wordt hierdoor er loe gebracht s met behulp van de groot-

heden •/; uit te drukken.

Nu kan men als men de formule van Stirling toepast, S schrijven

in den vorm

v
i

3
/— k "'

, T I
t

2 n, T f \co,(n
l/ ...\n-,)\ ,ht,x

l 1 ( "^ l

Voert, men dus '/, in dan wordt £

r ^ ° *i n< "Tl ® Tl l

5=Ae ra. . . n, . . in- J_ J|_ j
e J_ J

l l nx)
n,,

J
) Vergelijk ook mijn dissertatie p ">0, 112, 1*J<J.
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Voor de verdere discussie zullen wij mi niel van de vrije energie

'J', gebruik maken doch van een functie i|',
l

), die er nauw mede

samenhangt en die gedelinieerd is door de vergelijking

.

e=n nVi =n
i V n" /

Voeren wij dit in dan komt er voor §

') Men kan het invoeren der functie \, nog wat nader toelichten (vergelijk ook

mijn proefschrift p. 52 v). Wij zullen de vrije energie van hel stelsel dat wij

boven beschouwd hebben vergelijken met de vrije energie van hetzelfde stelsel in

den gastoestand, en wel in een zoo groot volume dat het als een ideaal gas Ie

beschouwen is. Men toont nu gemakkelijk aan dal de vrije energie van het mengsel

in den gastoestand gelijk is aan de som der vrije energieën van de componenten,

als zij elk voor zich hetzelfde volume innemen waarin zich thans het mengsel

bevindt. Vervolgens kan men zich denken dat het volume van elk der stoffen (die

nu alleen in een gegeven volume aanwezig zijn) zoo veel wordt veranderd, dat het

aantal deeltjes in de zeer groot te nemen volume eenheid voor alle k ontstane

stelsels v (willekeurig te kiezen) bedraagt. Het volume dat de ..e komponent inneemt

bedraagt nu
nx)

In dezen toestand zal
»x)

zoo groot zijn dat (<a{v))
n*J één

gesteld mag worden.

Wij vinden dus voor de vrije energie van elk der componenten uit het elemenl

a afkomstig

3

= (2 .T (O III,)

En voor hun gezamenlijke vrije energie,

n„ \nx)

.

1

= i2(2 .-r © mx)

3 fc

_ j>

2 i

II
n,, \>i,,

v

Voor hel verschil der vrije energie in den toestand waarvan wij uitgingen en

van den beschouwden toestand vindt men

k l

ITII
i t ii/,

2^
|tu(n

l
j...n J<; . n, n,, n,,

v
l

V

k

— il,

de grootheid v is een additieve constante zonder physische beteekenis; sj.; echtei

staat in verband mei hel verschil in vrije energie met den boven gedefinieerden nu'

toestand.
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k

5= Ne ,1,

'

3
l

«fc

», nk TT 2 TT fj
ih nk I [ (2 ji mx) 1 1 e

1 l

De functie i\- is bij gegeven volume ecu functie van de dicht-

heden nx , want :

*!'
h

— -= 2», [log cu (ïij . . n, . . n/,) — log n z |
=

k

V2 (n* Zog co (n, . . ïi/ . . n/,) — /<»/ nJ
1

3. Wij zullen den vorm, waarin wij C thans gebracht hebben, ge-

bruiken om de vraag naar de waarschijnlijkheid van afwijkingen

zoo in te kleeden dat wij de dichtheids-afwijkingen in onze formules

te voorschijn brengen. We moeten dan onderzoeken voor welke

waarden der dichtheden log 5 een maximum wordt. Stel dat n„ deze

waarden voorstellen en laat </„ de afwijkingen der dichtheden voor

andere systemen zijn, dan is

2 {>* = 0.

ï

Voor (f log s hebben wij

1

rl log ;
(>

i ï onz) 2 i (dnir

2 - -5— 91192) + •• ..
Öllz ; ÖÜ2)

Als evenwichts-condities vinden wij thans

011/

= ƒ* A van 1 . . /

(1")

(7)

Voorts moet

1

2 jT^1* + - 2 S- ^ü9» + ...(> . . (8)

Hel linkerlid van deze ongelijkheid beslaat uit / termen, die elk

op een volume-element r, betrekking hebben. Bedenkl men nu dat

>; 1

i|', = —
if< = —

if-, dan ziet men dat men heett
v l

cf>; 1 ö-i|'

en

dn,, "
l dn/

(9)
dn,; dn/, / dn,dn/

De coëfficiënten van al de / vormen worden dus voor de overeen-
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kómstige termen hetzelfde. <>m de voorwaarde Ie vinden waaraan

de coëf. in (8) moeten voldoen, beschouwen wij het geval

pi; = - pi;.' i p*; = — (lyi1
, (,•/.' = - ('*/

terwijl al < Ie overige o's O zijn, dan moei

5—;(>u.
s + 2 pi; p2;

On, 2
011,011.

>0

alleen A komt voor voor alle mogelijke waarde der y's.

De voorwaarden waaronder dit hel geval is luiden, dat len eerste

de discriminant y

A= d 2
xp

OTljdwz

d-rp

d
2

if>

d-ip

d'tp

Ö«fc
a

> • (10)

Terwijl hetzelfde moet gelden van de determinanten die uit den

discriminant ontstaan als men successief de rechter rij en de onderste

kolom weglaat. De voorwaarden, waaronder het systeem werkelijk

maximum en dus stabiel is, stemmen overeen met de bekende ther-

modynamische stabiliteitscondities.

4. Wij kunnen thans de gemiddelde waarden van de quadraten

der afwijkingen o,, en van de producten ox; {>,>; bepalen 1

).

Grelijk men gemakkelijk inziet is

= Q ',:,.

en

('// Q/, = Qx j.' (W
Ter bepaling van <r u bijv. heeft men

. . (11)

. . (11a)

P 11
=

ƒ•ƒ*
1 ' i Ö a

t|:

2(-)l
1 (dn,

> ó'if<
|

1$ 1/ f -.2 01, P2; • •

/o, '/(>/./•

1 l

V,,ö> ö'-'iiv,

K-H 1 (On, 2 onjOOj
dUu d(Jki

-f-00 -^- 00

SS— 00 — 00

l
) Mathematisch is ons probleem er een van correlate waarschijnlijkheden, mijne

formules komen overeen mei formules die Prol'. J. G. Kapteijk mij daarovei

mededeelde nadal ik ilil probleem liail opgelost.
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Nu is 2 (>a= O, etc., om dil in aanmerking te nemen l>ij de be-

paling van (>%, voeren we inplaats van (>,, . . (>u . . c-w nieuwe ver-

anderlijken in n.1.

{>\, = (,/jj
— t—

j
(>u A r«« 2 to< /.

dan is

2 o'v = 0.

) - 2

We voeren ook voor <j\, . . (w op dergelijke wijze nieuwe verander-

lijken in. De exponent van de integraal word! dan

2*ef' 'Mn, 2 v w-y +

d
2
U> / 1 "N d 2

4> / 1 \

waarin 61 een quadratische functie in de (j'ij j/'« (i 2 tot /) is.

Men kan nu, de condities — p'u = in aanmerking nemend, naar

de veranderlijken </,, inlegreeren, d.w.z. naar de elementen 2 .. k .. I;

de uitkomst valt in den teller weg lenen dien in den noemer. Men

vind! dientengevolge

cl

1 |
s

d 2
ip d

2
tf>

+ x + x — 0/ , ..^ U'\i t—j + • • 2 e„ ?21

00 QO

J(/-l) «T "Ou/ s,ls " dn^n,

Nu is volgens een bekende stelling (verg. Gibbs El. Pr. in Slat.

Mech. p. 205).

1 ld»if»
s

ö'i|'

+ 00 +co_ r—— .« ,.?!! + ••'

JJ ^

2 0(1-1) jdn^ "
' dn.dn./

11 * 21

(/o. , Ui//, . . dyic-, =
00 00

(2^-1)0)*^- (13).

Waarbij L de door (10) gedefinieerde determinant is. Differentieert

men (13) logarithmisch naar dan vindt men
(in,"
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t
,'xi= (/-l)0^i (14)

terwijl tevens gevonden wordt

A x

(
,xUVA= (Z-l)0_ (14«)

De grootheden L„ en A„.' stellen <j|> de gebruikelijke wijze de

onderdeterminanten uit L voor.

Is / groot t. o. v. 1 dan vindt men als men l— 1 door / en

V
,

RT
deze door — vervangt en tevens bedenkt dat = —

V, A

RT V L„
«"' = lv y,^r

••••••• a«>

«2' FA,/

^^=^^X- (i5,,)

Waarbij <y en (y gebruikt zijn om o,, en (/,/ aan te duiden.

Wij kunnen deze vergelijkingen nog eenigszins wijzigen door \p de

vrije energie voor de volume eenheid (bij de gegeven dichtheid) in

te voeren); daar ip ;= Tif' is, krijgt men L = Vk A (A heeft dan

betrekking op de determinant (10) voor ip). Ax >. = Vk—i- Azz ete. en

men vindt

-;-_ 1 RTA'*,

en

1 A'7'A,/

Bedenkt men dat rz;.,de afwijking van n,;A , V,\>,, bedraagt, dan

\ iiidl men

— .BTL»
TxX

2 = VX —-— .N a

Voor de talrijkheid CA van een afwijkend systeem heeft men

1 ' LÖ'tfj Ö
8
i|'

|

gA = g e
2Ö/

' l
ön

i
dnxdn, I.

De waarschijnlijkheid van een systeem is evenredig aan £&, en de
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logarithme van aldus gedefinieerde waarschijnlijkheid is, gelijk ik

vroeger heb aangetoond, equivalent met de. entropie '). Het entropiever-

schil van den stationairen en den afwijkenden toestand bedraagt dus

R ± l d>
2N61

i

v
'dn

ïWJ

ol

' (ö>
2 77 i jdn,'

?1;

d
s
tp

'2
T

ön,dn,
pu.p2;

De arbeid die de overgang kost bedraagt dientengevolge

l * d'?

Il i dn
j

., QH +
dn, dn

De gemiddelde waarde hiervan is

RT
1.

27V

iiiiinei's zij is afgezien van hel toeken

d'-if

9l -dn7
; 2?

^ön,ön.

d*i|RT I l

N' IL
2NA.

I

n
dn

722'

ï +
d>

011,01),

2TV
i

een uitkomst die mei de op p. 257 van geciteerde mededeeling

gevondene overeenstemt.

5. Indien / de een of andere waarneembare grootheid is die van

de dichtheden n\, . . n,-, . . n,, in de elementen V, afhangt, dan kan

mei behulp der gevonden formule gemakkelijk de waarschijnlijkheid

van een stel waarden -/, . . /, . . •//, en de gemiddelde afwijkings-

quadraten aangegeven worden. Men heeft voor /a (ik bepaal me voor

een oogenblik tot een enkel elemenl en laat den index dus maar weg)

h , "X , h
Xa

dus

(Xa—Xo)
2

Hetgeen oplever!

Ö?>
,

On,. On,

dxV—
. 'h h

0/^y öWj om.,

(XA-/„r = i
a = F 722' 1

V, N A |Vd«

waarvoor men schrijven kan

*Y A +..,**
dra, 0«

2

A,

*) Verg. Entropie en waarschijnlijkheid, deze Versl. 1911 p. 253.
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1 UT V
(16)

Waarin D den determinant

1) =
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Natuurkunde. - - De Heer Kamerlingh Onnes biedl aan Suppl. No.

24a bij de Mededeelingen uil hol Natuurkundig Laboratorium

te Leiden
:
W. H. Keesom. „Over tb- afleiding van de toe-

standsvergelijking uit Int BoLTZMANN'sc/ié entropieprincipe.

(Mede aangeboden duur den Heer Lorentz).

§1. Inleiding, liet onderzoek der toestandsvergelijking van eeneom-

ponentige stollen is, nadat liet door van der Waals, eerst toen hij

zijne toestandsvergelijking, daarna toen hij de wet der overeenstem-

mende toestanden opstelde, twee groote schreden was vooruitgebracht,

van theoretische zijde, in het bijzonder door van der Waals zelt,

in verschillende richtingen voortgezet, waarbij onze kennis van de

verschillende omstandigheden, die op de toestandsvergelijking invloed

uitoefenen, en waarvan bij het eerste opstellen der toestandsverge-

lijking was afgezien, in hooge male is verhelderd en verrijkt. Inliet

bijzonder zij hier naar de laatste onderzoekingen van van der Waals
over den invloed der schijnassociatie verwezen. Anderzijds is van

experimenteele zijde veel kostbaar materiaal verzameld, en reeds bij

verschillende gelegenheden met de uitkomsten van theoretische

beschouwingen vergeleken. Intusschen schijnt hel gewenscht en schijnt

ook de daarvoor geschikte tijd aangebroken om naast de voortzetting

der bovenbedoelde onderzoekingen een systematisch onderzoek der

toestandsvergelijking ter hand te nemen in een gebied, waar eener-

zijds betrouw hare experimenteele resultaten verkregen kunnen worden,

gedeeltelijk reeds voorhanden zijn, en hetwelk anderzijds voor strenge

theoretische onderzoekingen toegankelijk geworden is.

Door Kamerlingh Onnes 1

) is een aanvang ermede gemaakt, het

voorhanden experimenteele materiaal over het geheele onderzochte

gebied der toestandsvergelijking systematisch samen te brengen, Ie

onlenen en Ie verwerken in zijne empirische toestandsvergelijking.

Deze maakt het o.a. gemakkelijk de verschillende stollen wat betreft het

beginsel van gelijkvormigheid met elkander te vergelijken, en heeft

aldus reeds een aantal gevolgtrekkingen mogelijk gemaakt. Vooreen

overzicht hierover zij verwezen naar het nu ter perse zijnde artikel

over de toestandsvergelijking in de Encyklopadie der Mathematischen

Wissenschaften dat we in het vervolg als Suppl. N°. 23 zullen citeeren.

Bij het onderzoek naar de meest geschikte uitdrukking voor de

empirische toestandsvergelijking bleek tenslotte eene reeks naar op-

klimmende machten van y
_1 (met weglating van de oneven machten

') H. Kamerlingh Onnes, Medcd. No. 71 (Juni 1901), No. 74, Arcli. Néerl. il')

6 (1901), p. 874.
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boven '2 en afbreking der reeks met v~ s
) de voorkeur te verdienen

(verg. Meded. N\ 71 § 3). Wij schrijven haar, met eene kleine afwijking

van de in Meded. N°. 71 en 74 gebruikte notaties (verg. Suppl. N°. 23):

l B C D E F)
pv = A\l + + - + - + - + -[ . . . . (1)

De vorm van deze vergelijking wijst erop dat van experimenteel

standpunt bezien de meest voor de hand liggende weg om op syste-

matische wijze verder te komen in het brengen van overeenstemming

tusschen theorie en experiment wel deze zal zijn, dat achtereenvolgens

de verschillende viriaalcoefficienten A, B, C enz. zoowel theoretisch

als experimenteel over een zoo groot mogelijk temperatuurgebied en

voor stoffen, waarvan te verwachten is dat men nog de minst

samengestelde aannamen betreffende bouw en werking der moleculen

behoeft te maken, onderzocht worden. Vooral voor de eerste coëffi-

ciënten .1. B en C geldt dit, daar hunne' waarde experimentcel met

vrij groote zekerheid kan worden vastgesteld, onafhankelijk van de

speciale aannamen, die omtrent volgende termen kunnen gemaakt

worden, terwijl van theoretische zijde de middelen voorhanden zijn

om deze viriaalcoefficienten voor verschillende speciale onderstellingen

betreffende bouw en krachtwerking der moleculen af te leiden l
>.

Betreffende den eersten viriaalcoefficient A is op te merken, dat

over het tot nu toe onderzochte gebied voor niet geassocieerde stollen

A=RT (2)

I! de gasconstante, T de temperatuur op de lvKi.viNschaal) kan ge-

steld worden. Voor de vraag of voor zulke stoffen in een ander

gebied (b.v. bij uiterst lage temperatuur) eene andere temperatuur-

afhankelijkheid zou kunnen optreden, verwijzen we naar Suppl. X". 23.

Deze en eene volgende mededeeling hebben ten duel een aanvang

ie maken mei de afleiding van den tweeden viriaalcoefficient B voor

eenige bijzondere onderstellingen, ten einde daaraan in volgende

mededeelingen eene vergelijking met de experimenteel verkregen

uitkomsten te kunnen vastknoopen.

Gibbs heeft in zijne Elemenlarv Principles in Statistical Mechanics

') Hierbij zal' er op gelet dienen Ie worden, dat (gelijk in Meded. No. 7-t g 1

werd opgemerkt) de viriaalcoefficienten in het polynoom (1) verschillen van de

coëfficiënten eener overeenkomstige oneindig voortloopende reeks, waarin alle (geheele

positieve) machten van v~ l voorkomen. Dit zal des te meer in het oog gehouden

moeten worden, naarmate men hoogere viriaaleoellicieiilen beschouwt, bij C zal dit

wegens het n:
et voorkomen van den term met v

''
in (I) reeds zeer merkbaar zijn,

D in 'li zal zelfs niet meer bij benadering met den coëfficiënt van V~ ' in de on-

eindige reeks overeenkomen (verg. Meded. N°. 74 § 1).
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methoden ontwikkeld, die in principe in staat stellen alle op de

toestandsvergelijking betrekking hebbende moleculairkinetische vraag-

stukken, zoolang men zich bepaalt tot de onderstelling dat de onder-

linge werkingen der moleculen door de vergelijkingen van Hamil-

ton beheerscht worden, te behandelen. Door Ornstkin' ) zijn deze

methoden tot afleiding der toestandsvergelijking geschikt gemaakt en

aangewend. Intusschen is in Suppl. N°. 23 ook de methode, die door

Boltzmann in zijne Gastheorie 11 § UI is aangegeven, en waarbij

onmiddellijk van hel BoLTZMANN'sche entropieprincipe wordt uit-

gegaan, in algemeene termen nader uitgewerkt. Ook deze methode

schijnt geschikt alle voorkomende, de toestandsvergelijking betreffende,

quaesties voor stelsels, bij welke de onderlinge werkingen der mole-

culen door de vergelijkingen van Hamilton beheerscht worden, op

te lossen. Dat zij lot dezelfde resultaten moet voeren als die van

Gibbs met behulp van de canonische verzameling is door Lorentz

aangetoond 3
). Hoewel dus in beginsel heide methoden als gelijkwaardig

zijn te beschouwen, schijnt de methode van Boltzmann tegenover die

van (iiisiïs eenige voordeelen te bezitten, b.v. deze dat hare termi-

nologie zich wat gemakkelijker direct aan de physische voorstelling

laat aan [tassen
3

).

Aangezien Suppl. N°. 23 nog niet verschenen is, moge hier in

het kort eene algemeene uiteenzetting dier methode, die aan de

volgende ontwikkelingen ten grondslag ligt, voorafgaan.

§ 2. Algemeene fonnuleering der methode tot afleiding van de

toestandsvergelijking eener een-componentige stof uit het Boltzmann'scIic

entropieprincipe. Ten behoeve van de algemeene formuleering dezer

methode bepalen we den oogenblikkelijken toestand (een micro-

toestand volgens Planck 4

)) van een systeem van moleculen, wier bewe-

gingen onder den invloed hunner onderlinge krachtwerkingen kunnen

geacht worden door de vergelijkingen van Hamilton bepaald Ie worden 5

),

met Boltzmann, Gastheorie II. § 3<>, door middel van een eindig

aantal algemeene coördinaten en de overeenkomstige bewegings-

') L. S. Ornstein. Diss. Leiden 1908.

2
) H. A. Lorentz. Physik. Z. S. 11 (11)10), p. 1257.

;

i Verder dat bij deze methode tegelijkertijd de meest waarschijnlijke verdeeling

der molekulen naai- bepaalde coördinaten of momenten afgeleid, en eene uitdrukking

voor de 27-functie van Boltzmann voor bet behandelde geval gevonden wordt.

4
) M. Planck. Acht Vorlesungen p. 17 en vlg.

5
) Bij toepassingen op moleculen, die geacht worden als harde lichamen tegen

elkaar te botsen, zullen we waar noodig de botsing denken als eene continue bewe-

ging met zeer groote versnellingen.
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momenten voor elk molecuul. Als micro-complexie 1

) definieeren we
licl geval, dat b.v. de coördinaten q x

. . . qs en «Ie momenten />,... ps

van het l
ste molecuul liggen tusschen de grenzen qu en qu -f- üfgi,-, g^

-

en 72, -f 'A/..., ... 7,/ en 7,,- -f <%,-, pi,- en pi, -f- dpu, p2 ; en />.,, + dp2l-j ••• p«j

en psi-\-dpsi , die van het '2 rl ° molecuul tusschen gij en gij -\-dqu enz.

Daarbij zijn de micro-differentialen s

) dqu enz. zoo te kiezen, dal

de aangeduide opgave van de verdeeling der moleculen volgens de

algemeene coördinaten en momenten in de micro-complexie voldoende

is om de energie voor elk der moleculen eenduidig als tusschen

grenzen liggend, wier verschil voor liet beschouwde vraagstuk ie

yerwaarloozen is, te bepalen, en om te beoordeelen of aan evenlueele

speciale voorwaarden (bv. wederzijdsche ondoordringbaarheid hij hard

onderstelde moleculen) voldaan is. We veronderstellen, dat dq ll
= ...

— dq
x i = dq,j — ... dq is , dq31= ..., dpu = ... dp

1 i
= dp,j= ... dp is ,

enz. genomen worden, of althans dat de verschillende elementen in

de op de coördinaten </ en de momenten p betrekking hebbende

2i"-dimensionale uitgebreidheid (de micro-elementen) even groot zijn.

We vestigen nu onze aandacht op toestanden van liet molecuul-

systeem, die door zekere voorwaarden bepaald zijn, welke voor elk

speciaal probleem in het bijzonder te formuleeren zijn, in het algemeen

zoo, dat tle aantallen der moleculen of groepen van moleculen,

waarvoor b.v. zekere coördinaten, onderlinge afstanden of oriëntaties,

bewegingsmomenten, relatieve snelheden der moleculen tusschen

voorgeschreven grenzen liggen, gegeven zijn. Deze voorwaarden

moeten zoo geformuleerd en de grenzen zoo gekozen zijn, dat de

aangeduide opgave van de aantallen der moleculen enz. voldoende

is om t\i')\ toestand voor een macro-waarnemer ), voor zoover de

beantwoording van het gestelde vraagstuk betreft, voor het oogen-

blik waarvoor die aantallen gegeven zijn, eenduidig te bepalen.

Daarbij komt het in ieder geval op de individualiteit tier mole-

culen (we veronderstellen hier steeds met eene een-componentige

slof Ie doen te hebben) niet aan. De genoemde grenzen moeten

verder zoo gekozen worden, dat de aldus bepaalde macro-toestand

door een zeer groot aantal verschillende micro-complexies verwezen-

lijkt kan worden. De verzameling dezer micro-complexies noemen we
eene niet-individueel-bepctalde macro-complexie.

Tol grondslag voor onze verdere beschouwingen dient nu de

aanname ';, dal elke micro-complexie een geval van gelijke waarschijn-

'i Vergel. L. Boltzmann. Wien Sitz.Ber. 76(1877), p. 373 ; Wiss. Abh. 2, p. 164.

-') M. Planck. Acht Vorlesungen, p. 59.

•') Planck. Achl Vorlesungen p. 16 en vlg.

l

j We gaan in deze mededeeling op de rechtvaardiging dezer aanname, die wat
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lijkhcid vertegenwoordigt. Daaruit volgt onmiddellijk, dat de waar-

schijnlijkheid, W, eeiier niet-individueel-bepaalde macro-complexie even-

redig aan, of als we van een willekeurigen constanten factor afzien,

gelijk aan het aantal der micro-complexies, die in de niet-individueel-

bepaalde macro-complexie vervat zijn, gesteld kan worden 1

).

Voor de berekening van dal aantal is het in veel gevallen aan-

gewezen, eerst het aantal micro-complexies te berekenen, dat in eene

individueel-bepaalde macrocomplexie vervat is. De definitie van deze

laatste wmdt uit die der niet-individueel-bepaalde macro-complexie

daardoor verkregen, dat men bij de. bepaling ervan let op de individu-

aliteit dei- moleculen. Het aantal micro-complexies in de individueel-

bepaalde macro-complexie moet voor elk speciaal vraagstuk afzonder-

lijk berekend winden. Dit aantal is dan, ten einde het aantal micro-

complexies in de niet-individueel-bepaalde macro-complexie te ver-

krijgen, nog te vermenigvuldigen met het aantal individueel-bepaalde

niacro-complexies, die in de niet-individueel-bepaalde macro-complexie

vervat zijn. Dit laatste getal, hetwelk algemeen op eenvoudige wijze

uit de permutatierekening verkregen wordt, noemen we depermuta-

biliteitsmaat
s van de macro-complexie.

l'it de aldus verkregen waarde voor de waarschijnlijkheid van

eene niet-individueel-bepaalde macro-complexie kan voor een naar buiten

afgesloten systeem van moleculen, dus bij gegeven energie en volume,

afgeleid worden voor welke der niet-individueel-bepaalde macro-

complexies de waarschijnlijkheid eene maximale waarde heeft. Volgens

Boltzmann beantwoordt de voor deze macro-complexie gevonden

verdeeling der moleculen volgens de coördinaten enz., met behulp

waarvan de macro-complexie bepaald wordt, in macroscopischen zin

aan een evenwichtstoestand van het molecuulsysteem.

Het BoLTZMANN'sche entropieprincipe kan nu zoo geformuleerd

worden, dat de entropieën van verschillende macroscopisch bepaalde

toestanden, met weglating van eene willekeurige additieve constante,

evenredig zijn aan de logarithmen van de waarschijnlijkheden van

dr keuze dei- microelementen betreft op de stelling van Liouville berust, niet

nader in. doch verwijzen daarvoor naarde verhandelingen van Boltzmaxx, Planck

(bv. Acht Vorlesungen p. 5G) e. a. (verg. ook Art. IV 32, van P. en T. Ehhenfest,

in de Math. Ene., bijzonder noot 170).

]
) Om met de gebruikelijke definitie van waarschijnlijkheid als een breuk tusschen

en 1 volledig in overeenstemming te zijn, zouden we moeten deelen door het

constant te onderstellen aantal der in het geheel mogelijke micro-complexies, die

alle waarden van energie en volume, die bij onze beschouwingen te pas komen, zouden

moeten omvatten. We zien van deze constante, die voor al onze beschouwingen

van geen belang is, af.

-I .Met eene kleine afwijking van L. Bolxzmann, 1. c. p. 1393 noot 1.
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de verschillende niet-individueel-bepaalde macro-complexies, die mei

die macro-toestanden overeenkomen. Daarbij is ondersteld, dal deze

macro-complexies onderling met behulp van dezelfde grenzen (even

gröote elementen van betreffende uilgebreidheden) voor de coördinaten

enz. gekarakteriseerd worden.

In het eenvoudige geval, dat hel aantal der microcomplexies in

ieder der individueel-bepaalde macrocomplexies gelijk is, zooals hij

de afleiding van de toestandsvergelijking voor moleculen, voor welke

men de onderlinge aantrekking en de uitgebreidheid verwaarloost '),

wordt de entropie dan eenvoudig evenredig aan de logarithme der

permutabiliteitsmaat van de macrocomplexie.

Wordt algemeen
S = kv lnW (3)

gesteld, waarin S de entropie voorstelt, en A'p = R$i/iY, mei A'm de

moleculaire gasconstante, en X het A.VOGADRo'sche getal (aantal mole-

culen in het grammolecuul), dan vindt men voor de entropie in den

evenwichlstoestand van een gas met moleculen, waarvan de onder-

linge aantrekking en de uitgebreidheid verwaarloosd worden, eene

functie van v en T, die aan de thermodvnamische bepaling van de

entropie volkomen beantwoordt.

Indien men op de boven geschetste wijze bij speciale onderstellingen

omtrent de moleculen en hunne onderlinge krachtwerkingen de entropie

S in den evenwichtstoestand bij gegeven energie U en volume V
berekent, dan verkrijgt men onmiddellijk eene fundamenteele toestands-

vergelijking, waaruit zoowel de specifieke warmte als de thermische

toestandsvergelijking volgen.

§ 3. Afleiding van den viriaalcoefficient B voor harde gladde

centraal gebouwde bollen en van der Wxxis'sche attractiekrachten.

Hoewel dit vraagstuk reeds herhaaldelijk behandeld is, allereerst door

hel opstellen zijner toestandsvergelijking door van dek Waals zelf,

verder in het bijzonder door Planck *) op eene wijze, die met de

hier gegeven methode in wezen overeenstemt, moge de behandeling

van dit eenvoudig geval aan de behandeling der volgende minder

eenvoudige gevallen voorafgaan. De beschrijving dezer laatste kan

dan bekort worden, doordat op overeenkomstige definities of bewer-

kingen bij dit vraagstuk verwezen kan worden.

Bepaling van de macrocomplexie :

Twee toestanden, die door een macrowaarnemer als verschillend

kunnen worden waargenomen, kunnen geachl worden zich teonder-

') Vcrgcl. M Planck, Warmestrahlung, p, 1 10 en vlg.; Acht Vorlesungen,

Vierte Vorlesung.

-) M. Planck, Berlia Sitz.-Ber. Si (1908), p. 633.
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scheiden doordal in bepaalde volutneelementen in de twee gevallen

een verschillend aantal moleculen aanwezig is, en doordal in die

volumeelementen de snelheidsverdeeling in de heide gevallen ver-

schillend is. Ten einde de macrocomplexie te bepalen, verdeelen we
dienovereenkomstig de 3-dimensionale uitgebreidheden, die voor elk

molecuul wat belreft de coördinaten x,y,z en de snelheden §, ij, 5 van

zijn middelpunt ter beschikking zijn, in gelijke elementen {dx^dy
x
dz^ )

di\, dr., ... dr/- en in gelijke elementen (</£,(/»,//*, )dw
1
,dwt ...dwi.

Daarbij worden r/r, .. . zoo grool gekozen, dat elk gemiddeld een

groot aantal moleculen zal bevatten, doch zoo klein, dal de verschil-

len in dichtheid binnen die volume-elementen aan den macrowaar-

nemer ontsnappen, en div, . . . zoo grool, dal ook aan deze speel-

ruimte nog een grool aantal moleculen in <h\ . . . beantwoordt, doch

zoo klein, dat d^ . dih . f/-', . . . klein zijn t.o.v. de gemiddelde snelheid.

De niet-individueel-bepaalde macrocomplexie wordt nu bepaald

doordai vastgesteld wordt, dal

//,, niet-individueel-bepaalde moleculen „zich bevinden" in <h\ du\

\
(4)

nu „ „ „ ,, „ „ ,, dvk dwi .

Bepaling van de micro-complexie

:

De micro-complexie kan wat de snelheden J

) betreft bepaald worden

met behulp van dezelfde elementen van de betreffende uitgebreidheid

als de macro-complexie. Wat betreft de verdeeling over de ruimte

moéten we nu volume-elementen onderscheiden, die klein zijn t, o. v.

de uitgebreidheid van één molecuul, daar het voor de beoordeeling

of eene bepaalde micro-complexie in de door (4) bepaalde macro-

complexie voorkomt, van belang is te weten of het middelpunt van

een bepaald molecuul ligt binnen den afstandssfeer van een ander

molecuul of niet. We verdeelen dus de volume-elementen van de

macro-complexie in kleinere volume-elementen, zoo

di\ in x gelijke volume-elementen dio^ . . . dto w

di\ „ ,, „ „ <h).u . . . do)2*

enz.

Eene microcomplexie wordt nu bepaald, doordat voor elk molecuul

individueel aangewezen wordt, in welk der elementen <ho en dw het

zich bevindt.

II' is nu het aantal aldus bepaalde microcomplexies in de door

(4) bepaalde macrocomplexie, waarbij er op te letten is, dat micro-

'1 Daar de snelheden zich slechts dooi' constante factoren van de heweirinirs -

momenten onderscheiden, zullen we in dit geval ter bepaling van micro-complexies

mei gelijke waarschijnlijkheid gelijke ejementen in hel snélheidsdiagram kunnen

afpassen.
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complexies waarin twee molecuulcenfra een afstand hebben, die

kleiner is dan de middellijn van hel molecuul, zijn uitgesloten.

Voor de permutabiliteitsmaat der macrocomplexie vindt men

njnj ///,/.'

Aangezien we slechts macrocomplexies zullen hebben te beschouwen,

die beantwoorden aan evenwichtstoestanden of aan toestanden, die

daarvan weinig verschillen, zal voor elk element dvidiOj der 6-dimen-

siouale nitgebreidheid, waarin bij een bepaalden toestand moleculen

zich kunnen bevinden, overeenkomstig het aangaande de grootte van

dv en dio bepaalde, het betreffende getal n;j een groot getal zijn.

Intusschen zullen we, b.v. hij de afleiding van de thermische toe-

standsvergelijking, macrocomplexies met elkaar moeten vergelijken,

waarvoor het totaal volume v niet hetzelfde is '). Dit zal kunnen

geschieden als we in de bepaling van de macrocomplexie ook rekening

houden met volume-elementen, die buiten het volume v gelegen zijn.

Een zelfde opmerking geldt betretiende de energie u. De bepaling

(4) moet dan zoo opgevat worden, dal voor elk dezer elementen der

6-dimensionale uitgebreidheid het aantal moleculen is. In de uit-

drukking voor de permutabiliteitsmaat moet voor elk dezer elementen

in den noemer de factor 1 ingevuld worden.

Nu is nog te berekenen het aantal microcomplexies in de indivi-

dueel-bepaalde macrocomplexie, die bepaald wordt door vast te

stellen dal

nn bepaalde moleculen zich bevinden in di\dn\

(5)

»/,-/ „ >, ,, „ » dvtdwi.

Deze microcomplexies verschillen slechts door de verschillende plaatsing

der ra, = ran -\- ... // w moleculen in het volume-element di\, enz. Daarbij

zijn de verschillende volume-elementen dr als onafhankelijk van

elkander te beschouwen. We verkrijgen dus het totaal aantal micro-

complexies, door te berekenen het aantal verschillende wijzen waarop

de //, moleculen in dv
:
kunnen geplaatst worden, daarna hetzelfde voor

i/r., enz., en deze aantallen ten slotte met elkaar te vermenigvuldigen.

Plaatsen we eerst het eerste der //, moleculen in di\. Daar-

voor zijn beschikbaar x plaatsen. Voor het tweede zijn daarna

't Wanneef we, zooals hier, toestanden beschouwen, waarbij dr stof in den

evenwichtstoestand niet in verscfiülende phasen gesplitst is, zullen we liet volume

enz. met de kleine letters v u,8 aanduiden; die dan b.v kunnen geacht worden

op i gram betrekking te hebben.
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4 4

3
beschikbaar: "11-

\
plaatsen. Van deze zijn er een betrekkelijk

klein getal, waarvoor «Ie afstand der molecuulcentra zoodanig is, dal

de afstandssferen der twee moleculen elkaar gedeeltelijk bedekken.

We zullen bij hel plaatsen van liet derde molecuul (en bij de vol-

gende evenzoo) van deze gevallen afzien, daar hel rekening honden

hiermede aanleiding zou geven tot termen, die vergeleken met de

hoofdtermen in II' van de tweede orde van kleinheid zijn, en

die voor *\v\i viriaalcoefficiehl II niet in aanmerking komen. Eerst

voor de berekening van C zullen deze termen nader beschouwd

moeten worden. Hel aantal plaatsen, hetwelk voor het derde

molecuul beschikbaar is, kan dan gelijk gesteld worden aan

! H
xjl—2. [. Aldus voortgaande leveren de ra, moleculen in dv

x
:

| <lr
l

1

4

x' 77 l — t

-A I dv,

verschillende plaatsingen. Hetzelfde voor dv, enz. uitvoerende, ver-

krijgt men het aantal micro-complexies in de individueel-bepaalde

macro-complexie.

Na vermenigvuldiging met de permutabiliteitsmaal volgt na eene

kleine herleiding, waarbij de formule van Stirltng wordt toegepast,

met voldoende benadering:
4
—«0

lnW=-2 2 «,>«„---!—S^- (6)
l/r du '''\ dv -

Hierbij zijn termen, die constant zijn als n constant blijft en de

verdeeling in elementen dezelfde blijft, weggelaten en beteekenen

2 en 2i" sommaties over alle elementen dv en dw. Verder is ervan
du dw

gebruik gemaakt dal de elementen dv alle exen groot zijn.

De uitdrukking, die voor de //-fiinrlie van Boltzmann door oinkeering

van het teeken uit (6) verkregen wordt, komt overeen met wat de door

Ornstein 1

) voor dit geval gegeven vorm voor de hier beschouwde

benadering geeft.

Evenwichtstoestand

:

Deze wordt hierdoor bepaald dat bij vastgehouden v en u de

waarschijnlijkheid H' -maximaal is. Mei de voorwaarde v = const.

wordt rekening gehouden als we slechts de waarden ran enz., die

') L. S. Ürnstein. Dis*. 190S, p. 60.
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in (6) optreden varieeren en daarbij rau -(- n ki= " const. Iiouden.

Wat betreft de voorwaarde u = eonst., kunnen we wegens de

onderstelling dat de moleculen zich gedragen als harde gladde bollen

met centralen bouw (zoodat hunne dichtheid constant of slechts eene

functie van den afstand van het middelpunt is en dus hun zwaarte-

punt in het middelpunt ligt) de omwentelingssnelheden om assen door

het zwaartepunt buiten beschouwing laten. Ten einde de voorwaarde

voor de potentieele energie op te schrijven onderstellen we, dat de

macro-volume-elementen zoo gekozen zijn, dat zij als groot ten opzichte

van de werkingssfeer van een molecuul zijn te beschouwen. Verder

wordt overeenkomstig de aanname van van der WAALs'sche attractie-

krachten ondersteld dat, wat de potentieele energie betreft, in den

toestand van evenwicht en in toestanden, die daarvan slechts

weinig verschillen, elke werkingssfeer kan geacht worden gelijk-

matig gevuld te zijn met hel aantal moleculen, hetwelk die'

werkingssfeer zou bevatten als de moleculen gelijkmatig over het

macrovolume-element zouden verspreid zijn. Dat dit ook voor de

moleculen, die zich nabij de grens van het volume-element bevinden,

aangenomen wordt, sluit in zich, dat we den invloed van capillaire

krachten buiten rekening laten. De geheele potentieele energie in

</i\ kan dan gesteld worden gelijk -
'

, als we de potentieele
n dv

1

energie van n moleculen gelijkmatig' over het volume v verspreid

- noemen. De voorwaarde voor de energie gaat dan over in :

v

u= 2 2n
1

, uWl — .2——-= const, . ... (7)
dv dw do " «'\

1

waarin ulVl
— - m (ï

x

'

2
-\- >^'- -(- t/-') de kinetische energie van voort-

gaande beweging van een molecuul met zijn snclheidspunt in <///•,

voorstelt.

De maximumvoorwaarde met de bijkomstige voorwaarden ') ^7)

en n = const. geeft :

I*
'

f 2aw mA
- /// «n — n

x

—— h \ uWi - + In c = 0, . (8)
(/(•j y n dv

x J

waarin h en c constanten zijn. Na eenige herleidingen vindt men

hieruit

') Het zal blijken dat bij de waaix-liijnlijksli' verdeeling de totale hoeveelheid

van beweging en de totale momenten van hoeveelheid van beweging voor elk

macrovolumeelemenl o worden. Wenschl men fle entropie voor toestanden, waarbij

déze grootheden niet o zijn te berekenen, dan zullen hier nog overeenkomstige

bijkomstige voorwaarden moeten ingevoerd worden.

90
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n

V

en (9)

)( //( m V/a — /( Ma,,

" u =
ÏA2~rr J

''
</ri ' / "'

1

'

de bekende voorwaarden voor het evenwicht: macroscopisch gelijkmatige

verdeeling over de ruimte, en MAXWELi/sche snelheidsverdeling niet

dezelfde constante h in elk macro-volnme-element. Deze constante

h wordt gevonden door de waarde van de energie u op te maken :

3 ii a«»- ? 7- — (1")
2 II v

Uit (6) voigl nu niet behulp van (9) voor den evenwichtstoestand :

3 1 n 4
II lil Il -'• - Il >!„ II

2 2 v 3

waarbij eenige constanten zijn weggelaten en um de totale kinetische

energie voorstelt Volgens (3) geett dil

3 I k
v

ii 1

s — kn n In v - — kn n In h \- /.,, Ii uw — - // rro'. . (11)
1

2 '

'

2 v 3

Deze vergelijking geeft niet (10) na eliminatie van h de funda-

mentale toestandsvergelijking u als functie van s en y, of s als functie

van m en v, wat door Pi.anck de canonische toestandsvergelijking

genoemd wordt. Door (10 en 11) bij constante v naar h te dif-

ferentieeren vindt men gemakkelijk uit /'= f— :

V OSJ e

r = \ (12)
fcp h

waarna uil (1 1) volgt :

s n 3 n aw 1 // 4
ib= u — — = /// r - I ii h— — A n —rrö

s

,

/-,, I, Ii 2 h o 2 In- 3

welke verg. met behulp van (12) en k
p
= lijn, als 11 is de gas-

constante voor de beschouwde hoeveelheid, overgaat in

3 aw RT
to= -RTlnv — - RTlnT- 4 6W) . . (13)

2 i) v14
waarin nog "• .,

^'>' = &w gesteld is, en een.' lineaire functie van
_ O

T weggelaten is.

3
De specifieke warmte bij constant volume wordt hieruit = — R

gevonden, terwijl de thermische toestandsvergelijking wordt

RT/ 1>K \ av

zooi lal vergel. § 1 1

B = 6„-^- (14)
RT
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§ 4. 'De viriaalcoefjicient ii voor harde omioentelingsellipsoides en

van der WAALs'sche attractiekrachten.

Bepaling van de macro-complexie :

We zullen ons eerst voorstellen, dal bij de botsing van

twee ellipsoides tegen elkander nok de rotatie-snelheid om de

omwentelingsas veranderen kan. Ten einde zekerheid te hebben,

dat de vergelijkingen van Hamilton voldoende zijn om een onderlinge

werking van twee dergelijke ellipsoides te bepalen fvergel. ook

p. 1392, noot 5) zullen we eraan vasthouden, dat de oppervlakken van

de botsende lichamen, die we beschouwen, in hun aanrakingspunt

steeds slechts normale krachten op elkander kunnen uitoefenen. We
stellen ons echter voor, dat de ellipsoides bij fijnere beschouwing

geen volkomen omwentelings-oppervlak blijken te bezitten, doch b.v.

een alzijdig gegolfd oppervlak, intusschen zoo dat de afwijkingen in

vorm van die eener omwenlelingsellipsoide zoo gering zijn, dat we,

behalve wat betreft de omstandigheid, dat bij de botsing ook een

moment om de „omwentelingsas" optreedt, daarvan geheel kunnen

afzien. Bij de voorwaarde, dat de energie eene gegeven waarde heeft,

zal dan ook met de rotatiesnelheid om de omwentelingsas moeten

rekening gehouden worden.

Ten einde die voorwaarde te kunnen opschrijven, zal het gewenscht

zijn de macro-complexie behalve zooals in § 3 nog te bepalen wat

betreft de oniwentelingssnelheden om 3 hoofdtraagheidsassen : pr , q t , rI}

waarbij/), de omwentelingssnelheid om de omwentelingsas zal voorstellen.

De niet-individueel-bepaalde macro-complexie wordt nu bepaald,

doordat vastgesteld wordt, dat

win niet-individueel-bepaalde moleculen zich bevinden in dv
1
(hi\ dwr \

^211 )> >> >j j> >j )> >> enz. (T^J

waar dwr \ een element in de op^)r , qr en rr betrekking hebbendeuitgebreid-

heid voorstelt, en we ook deze elementen onderling gelijk aannemen.

Bepaling van de microcomplexie:

Hiervoor is het noodig den stand

van de ellipsoide aan te geven.

Daartoe kiezen we een vast assen-

stelsel XYZ, trekken van uit den

oorsprong eene lijn OA // aan de

omwentelingsas, en bepalen den

stand van de ellipsoide door

ZAZX = 'f, /AOZ= 6 en den

hoek •/ van een aan de ellipsoide

vast verbonden nieridiaanvlak met

AOZ (Fig. Ij.

90*

fis. i.
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De bewegingsmomenten: De levende kracht van de rotatie, Lr,

wordt voorgesteld door

Lt =kA T pS + iBt (qt
t + rr*), (16)

als At = liet hoofdtraagheidsmoment om de omwentelingsas,

B
t
— ,, ,, „ eene aeqnatoriale as.

We kiezen de aeqnatoriale as OB, waarop </, betrekking heeft, in

het vlak AOZ, OC x op OA en OB en in zoodanige richting dat

van uil (
' gezien eene draaiing van A naar B in denzelfden zin

plaats heeft als van uit Z gezien eene draaiing van X naar Y.

Men vindt

Pr = '/ «M 6 + "/

q r
= if sin 8 (17)

rr = -'6

als de punten het differentiaalquotient naar den tijd aanduiden.

Noemen we <p, h en / de bewegingsmomenten, die betrekking

hebben op '/, 6 en •/, dan volgt:

<l
=r At COS 6 . pt -f- -Sr «n ö . Jri

= — J,r„ (18)

/ = .4, /.,,

waarin />, , </i en /-,. de waarden (17) hebben.

In plaats van de microcomplexie te bepalen met behulp van

drpd.0 dicüfdd d% zullen we eene kleine wijziging aanbrengen. Uit

(18) volgt

</<f dO '// = A r Br' sin O dp
t
dq t drr,

als we overeenkomen, dat het gelijkteeken in deze en overeenkom-

stige vergelijkingen beteekent dat in een integraal de uitdrukking,

die in het eerste lid "staat, vervangen mag worden door de uit-

drukking in het tweede lid, mits de grenzen dienovereenkomstig

gewijzigd worden.

Noemen we verder do het oppervlakteelement van den bol met

-haal 1, waarop we de richting der omwentelingsas van de ellipsoide

door punten kunnen aanwijzen, dan is

do
dij da = ———

.

sin &

Dan volgt

,1 1 iW «// i/f dO <// = AT B y
" <h <// dp, dqr drv .

We zullen derhalve even waarschijnlijke micro-elementen ver-

krijgen i vergel. ook p 1397 nool I als we afpassen gelijke dat's,

gelijke (///-'s, gelijke '/"'s. gelijke dyjs cu gelijke dwr's, en deze

combineeren.
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Is voor elk molecuul het micro-element aangewezen, waarin hel

zich bevindt, dan hebben we eene bepaalde miero-complexie.

Het aantal individueel-bepaalde macro-complexies in de niet-indi-

viduêel-bepaalde macro-complexie is:

n !

''m "112

(men vergelijke verder hetgeen in § 3 bij de overeenkomstige uit-

drukking is opgemerkt).

Het aantal micro-complexies in de individueel-bepaalde macro-com-

plexie wordt als volgt gevonden :

De verschillende volume-elementen dr zijn weer onafhankelijk,

men vergelijke § 3. Beschouwen we de u
t
moleculen in di\. We

geven elk der moleculen zijn door (15) bepaalde §, ij, S en pe , q v , i\.

Daarna ,, plaatsen" we het eerste molecuul in een der v elementen

dl, dan in een der x elementen dm en in een der n elementen do.

Dit kan op y.;tr verschillende wijzen geschieden.

We plaatsen nu het tweede

molecuul. Daarvoor zijn weer v

elementen <// disponibel, doch

voor de andere coördinaten zijn

er minder plaatsen beschikbaar dan

voor liet eerste molecuul het geval

was. Zetten we op de normaal in

elk punt van de eerste ellipsoide

een afstand a (halve groote as)

af naar buiten (Fig. 2), dan zal

elke dio buiten het aldus verkregen

oppervlak eene mogelijke plaats voor hel middelpunt van de tweede

ellipsoide zijn, en wel is dan elke oriëntatie van de omwentelingsas

dezer ellipsoide mogelijk. Noemen we het volume binnen het zoo

verkregen buitenste afstandsoppervlak >;., dan geven de zooeven

Fig. 2.

genoemde volume-elementen aanleiding tot x<ir mogelijkheden.

Zetten we op de normaal in elk punt van de ellipsoide een afstand

b (halve kleine as) naar buiten af, dan verkrijgen we een oppervlak,

binnen hetwelk geen middelpunten van andere moleculen kunnen

liggen. We zullen dit het binnenste afstandsoppervlak noemen, en

het daardoor afgegrensde volume door v\ voorstellen. In de schil

tusschen beide afstandsoppervlakken kan het middelpunt van de

tweede ellipsoide weliswaar geplaatst worden, voor deze zijn dan

echter niet alle ;t oriëntaties do mogelijk, doch slechts een gedeelte



( 1404 )

ervan, hetwelk op de volgende wijze kan aangegeven worden. Zij

A de eerste ellipsoïde, die we vastliggend denken (Fig. 3). Zij P, met de

Fig. 3.

relatieve coördinaten ten opzichte van A : \ in de richting van de

omwentelingsas van A, y loodrechl er op, een punt van de genoemde

schil. We leugen nu de tweede ellipsoide, B, mei haar middelpunt

in /', en laten haar dan bij vastgehouden middelpunt over de

ellipsoide A rollen, waarbij hel raakpunt II dus zijn spoor over het

oppervlak van A beschrijft. Noemen we den openingshoek van den

kegel, die bij dit rollen door de halve omwentelingsas, PQ, be-

schreven wordt, hel geval dal de omwentelingsellipsoide eene uit-

gerekte is '2.-ru, in hel geval dal hel eene afgeplatte is 2.t (1— (/),

waarin <j eene functie van \ en \ is, dan zijn voor de ellipsoide B

nicl haar middelpnnl in /' ;/ (

1

—

(i) oriëntaties do mogelijk.

J_
dv.

In hel geheel zullen we verkrijgen x;ir I gevallen, als

'=vi -|- U 1(0. (1!))

schil

(J kan voorgesteld worden als de massa, die men verkrijg! door

hel volume, hetwelk door hel binnenste afstandsoppervlak afgegrensd

wordt, mei de dichtheid I, en de volume-elementen binnen de schil

tusschen de (wee afstandsoppervlakken elk mei zijne dichtheid o 1c

beleggen.

Het plaatsen van hel derde molecuul geeft aanleiding tol xjiv

]l —2- gevallen, als men de complicatie, die door hel samen-

komen van 3 moleculen ontslaat, buiten rekening laai (verg. § 3).

Alen verkrijgt ten slotte:

W=(xiiv)n

"i 1

1

// //

,/, , - t
dv.

Mei weglating van constanten geeft dit



( 1405 )

d ,hr dw
1
.

'Ir - »"]

De verdere behandeling van hel vraagstuk verschil! slechts daar-

door van die in § 3, dal bij dezelfde onderstelling omtrent de poten-

tieele energie als in § 3 de voorwaarde voor de energie nu wordt

:

<lr ilir J)i\

il
'lil (2 m&HV+Si') f 4 M>.' + 2 Br (?,'+»•/)}-

a w n ,

'

2

— J£ - = const ('JU)

,/,, //-«/i-j

Men verkrijgt tot resultaat, dat de specifieke warmte bij constant

volume voor deze harde (niet gladde) omwentelings-ellipsoides 3/üis,

terwijl, wat de thermische toestandsvergelijking betreft, voor B de

verg. (14) geldt, als np
''" = -2 '

gesteld wordt. Voor zoover den term met den viriaalcoefflcient B
betreft, vinden we dus dezelfde toestandsvergelijking als voor harde

bollen '), alleen hangt voor de omwentelingsellipsoides 6W niet zou

eenvoudig niet het volume der moleculen samen als dit bij harde

bollen het geval is.

We zullen nu de onderstelling invoeren dat de omwentelings-

ellipsoides zijn volkomen glad, zoodat bij de botsing de snelheden

van rotatie oin de omweutelings-as geene verandering ondergaan. Ook
van de attractiekrachten zullen we onderstellen, dat zij in die

rotatiesnel heden geene wijziging brengen. Het is dan wat betreft de

voorwaarde dat de energie constant is niet noodig op de waarde van

l> y te letten; we zullen dan ook voor dit geval in de bepaling van

de macro complexie de p v niet opnemen. De niet-individueel-bepaalde

macro-complexie wordt dan bepaald als volgl :

rein niet-individ.-bep. moleculen bevinden zich in <h\ dio
l
(dqr drI) 1

nUi „ „ ,, „ „ enz. . . (22)

waarin (dqr tfr,), voorstelt een der verschillende even groot

onderstelde elementen in de op </, en i\ betrekking hebbende uitge-

breidheid. De voorwaarde dat de energie gegeven is, luidt nu

v M |i w (g _, ,, 4 ^) + i B,(qti
' + rri *){ — V ^L = const .

do ""<'<',

Het resultaat wordt wat de thermische toestandsvergelijking betreft

hetzelfde als voor de niet gladde omwentelingsellipsoides, alleen de

specifieke warmte bij constant volume wordt voor gladde omwente-
5

lingsellipsoides anders, nl. - R.

') Deze stelling is te beschouwen als een bijzonder geval van de algeraeene door
Boltzmann, Gastheorie II §61, voor moleculen, die zich als vaste lichamen van
anderen vorm dan den bolvorm gedragen, aangegevene,
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Natuurkunde. De Heer Kamerlingh Onnes biedt aan Supple-

ment N°. 24 bij de Mededeelingen uit liet Natuurkundig

Laboratorium te Leiden: W. II. Keesom. „Afleiding van den

tweeden viriaal-coefjicient uit het Boltzmann'sc/iö entropie-

principe, voor stoffelijke punten (eventueel harde hollen met

centralen bouw), die centrah hackten op elkander uitoefenen,

en voor harde centraal gebouwde hullen met in hun middel-

punt een electrisch dubbelpunt.

(Mede aangeboden door den Heer II. A. Lorentz).

$ 5 1

) Afleiding rem den viriaalcoefficient B ener stoffelijke punten

(eventueel harde hollen met centralen bouw), die centrale krachten op

elkander uitoefenen.

In deze § stellen we ons (en doel de toestandsvergelijking', voor

zoover den tweeJen viriaalcoefficient B (verg. § 1) betreft, af to

leiden voor een stelsel van moleculen, die zoodanig op elkander

werken alsof we te doen hadden met stoffelijke punten (de middel-

punten, tegelijk zwaartepunten dier moleculen), die centrale krachten

volgens een gegeven onveranderlijke afstandswet op elkaar uitoefenen.

Elke andere onderlinge inwerking dan de aldus beschrevene wordt

uitgesloten gedacht. Hel geval dat de moleculen kunnen opgevat

worden als harde bollen met centralen bouw § .'!
, en die verder

centrale aantrekkende (of afetootende) krachten, welke een functie

van den afstand der middelpunten zijn, op elkaar uitoefenen, zal als

een grensgeval hiervan beha in leid worden.

Dit vraagstuk werd reeds behandeld door Boltzmann') en door

Reingandm' . die beiden met toepassing van de BoLTZMANN'sche ver-

deelingswet den druk uit de vergelijking van het viriaal afleidden, en

door Ornstein" volgens de methode der statistische mechanica van

GiBBS. We zullen in deze § hel genoemde vraagstuk behandelen uit-

gaande van hel BoLTZMANN'sche entropieprincipe, daarbij zal tevens

eene uitdrukking voor de //-functie van Boltzmann voor dit geval

gevonden worden, terwijl ook de BoLTZMANN'sche verdeelingswet voor

dit geval te voorschijn komt. Hierbij zal zich dan in § (> aansluiten

!-

l
) Ten einde het verwijzen naar Suppl. N'. "2ia te vergemakkelijken, zijn de

paragraphen, vergelijkingen en figuren als vervolg van die van Suppl. N'. 24«

genummerd.

-) L Boltzmann Wien Sitz -Bei. [2a] 10.". (1896), p. 695, Wiss Abli. 3, p. 547

Daar wordt de algemeene uil komst tevens toegepast op afstootende krachten

volgens de afstandswet Kr- b
.

<i M. Reinganum. Ann. d. Phys. (4) 6 (.1901), p. 533.

'i L. S. Ornstein. Diss. Leiden 1908, p. To en vlg.
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de behandeling van een stelsel van harde centraal gebouwde mole-

culen met in hun middelpunt een electrisch dubbelpunl (bipool).

Voor de algemeene uiteenzetting «Ier methode, die aan de hier

gegeven afleiding ten grondslag ligt, en de toepassing ervan op harde

centraal gebouwde bollen voor het geval dat deze van dek WAALs'sche

altractiekrachten op elkander uitoefenen, /.ij verwezen naar Suppl.

N'. 24" § 2 en 3.

Voor het hier te behandelen gevai wordt de macro-complexie

allereerst als in § 3 bepaald door de voorwaarden (4). Het is echter

voor dit vraagstuk, ten einde de voorwaarde voor de energie te

kunnen opschrijven, ook van belang te weten, hoeveel moleeuul-

paren niet een afstand der beide middelpunten liggende tusschen

bepaalde grenzen er onder die moleculen zijn. We zullen onder-

stellen, dat we alleen hebben te onderscheiden moleculen met geen

enkel ander molecuul in hun werkingssfeer, en moleculen met

één ander molecuul in hun werkingssfeer, dat dus moleculen met

twee of meer andere moleculen binnen hun werkingssfeer in de

toestanden, waarin we het molecuulsvsteém beschouwen, zoo weinig

voorkomen dat van hun invloed kan worden afgezien.

Daarbij wordt dus van de kracht, die van een molecuul uitgaat,

ondersteld dat zij zich slechts over een eindige werkingssfeer, die

klein is vergeleken met de ruimte die voor de moleculen beschik-

baar is, doet gevoelen. Van de voor de bepaling der macrocomplexie

aangenomen volume-elementen dr iverg. \S 3) onderstellen we, dat

zij groot zijn ten opzichte van de werkingssfeer. We verdeelen den

straal van die 'werkingssfeer, t, in een groot aantal onderling gelijke

elementen di\, dr
3

enz, die zoo klein zijn dat van de verandering

van de onderlinge potentieele energie van een molecuulpaar bij ver-

andering van den ouderlingen afstand binnen zoon element kan

worden afgezien. We zullen dan de «,, moleculen in dv
l
dw

x
onder-

scheiden in:

//,,„ enkele moleculen (met geen ander molecuul binnen hun

werkingssfeer)

n WA moleculen behoorende tol paren met een ouderlingen afstand

tusschen /-, en i\ -\- di\,

n11M moleculen behoorende lot paren niet een ouderlingen afstand

tusschen v
3
en r, -\- di\, enz t . (23)

de //,., moleculen in di\ dw
t

in

«ia,, enkele moleculen enz.

Door deze getallen //,,„, enz., is, wanneer met op de individualiteit

der moleculen gelet wordt, de niet-individueel-bepaalde macrocomplexie



( 1408
)

Bepaling van de microcomplexie

:

We verdeelen elk der gelijke dv's in x gelijke volume-elementen

dm, wier lineaire afmetingen nog klein zijn vergeleken met de zoo-

even ingevoerde di\ enz. Verder geschiedt de bepaling van de micro-

complexie als in \S 3.

Hel aantal individueel-bepaalde macrocomplexies in de niet-indivi-

dueel-bepaalde macrocomplëxie is

n!

»nJ "nu •' "ihü •'•
• • »aJ

Het aantal microcomplexies in de individueel-bepaalde macrocom-

plëxie wordt als volgt gevonden:

Hierbij is elk volume-element di\ onafhankelijk van de andere,

en verkrijgen we dus het totale aantal microcomplexies door de aan-

tallen microcomplexies voor elk element dr, opgemaakt met elkaar

te vermenigvuldigen. We zullen eerst elk der

"i = "ii, + «ïw -f «ïus + • • • + "is- -f (24)

moleculen in di\ voor elke microcomplexie zijne plaats in de micro-

volume-elementen dut\\ . . . du>\ x aanwijzen, en het daarna de in de be-

paling van de individueel-bepaalde macrocomplëxie vastgelegde snel-

heid geven. Dit laatste geeft niet aanleiding tol verandering van het

aantal microcomplexies.

We hebben dus te plaatsen in di\ :

//, individueel-bepaalde moleculen.

Daarvan zullen :

n\„ individueel-bepaalde moleculen enkel zijn,

»im „ ,, ,, belmoren tol paren met afstand

tusschen r\ en >•, -|- dr
x ,

nm enz.,

als

"i, = «n. -+ "i2,. + • • •

(25)
"ui = "ïui -\ "i2/,i t • • • • 1

liet eerste der n\a moleculen geeft aanleiding tot x gevallen naar

gelang van zijne plaatsing in de /. volume-elementen du>. Is het

eerste geplaatst, dan is voor het tweede der n\q enkele moleculen

I Hbeschikbaar een volume dv^ 1 — l . Hel tweede molecuul geefl

/
4

jxr

dus aanleiding tol den factor v. 1
( in het aantal mierocom-
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4

plexies. Het derde der »i„ moleculen geeft : x j 1 — 2 .
——

[ , waarbij
f

lh\ )

van complicaties die het gevolg daarvan zijn, dat bij een aantal micro-

complexies de werkingssferen der twee eerste moleculen elkaar ge-

deeltelijk bedekken, welke complicaties eerst voor den volgenden

viriaal-coeffieient C in rekening gebracht behoeven te worden, wordt

afgezien (vergel. § 3). Aldus voortgaande leveren de n ia enkele mole-

culen den factor:

4

„

,="
1

"" 1

8
n il — i

We zullen nu de nw moleculen, waarvan bepaald is dat zij

behooren tot paren met een afstand tnsschen /•, en r, -\- di\ , hun

plaats aanwijzen. Ten einde na te gaan op hoeveel verschillende

wijze dit kan geschieden, merken we allereerst op, dat een van deze

moleculen slechts door combinatie met een ander van deze zelfde

groep een paar met ouderlingen afstand tnsschen r, en r
1 -f- G?r, kan

vormen (dit geldt strikt genomen niet wanneer het beschouwde

molecuul aan de grens van <h\ geplaatst wordt, indien n
1
groot

genoeg is mag biervan echter afgezien worden). De nU \
moleculen

kunnen dan op

«m /

"m

verschillende wijzen tot paren gecombineerd worden. We beschouwen

een van deze combinaties. We nemen een der paren en wijzen dit

cene plaats aan. Dit doen we door eerst aan een der beide moleculen

eene plaats aan te wijzen. Daar hel buiten de werkingssferen der

!![„ reeds aanwezige moleculen moet komen, zijn er

i, M
plaatsen beschikbaar. Is dit eerste molecuul van het beschouwde paar

geplaatst, dan zijn er voor hel tweede, daar dit op ecu afstand

tnsschen /, en i\ -(- di\ van het eerste moet komen,

x
dv,

plaatsen beschikbaar. Dit geldt althans voor alle gevallen, waarin
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hei eerste molecuul niel is komen (e liggen op een afstand <^ r -f- r,

van een der »
: „ reeds aanwezige moleculen. Is dit laatste wel hel

geval, dan komen er complicaties doordal dan een gedeelte der schil

4-ii\
,
i/i\ in de werkingssfeer van dal andere molecuul ligt. Dit

gedeelte van de schil zou niet meegeteld moeten worden als we ons

strikt willen beperken tot de gevallen dat een molecuul tegelijkertijd

slechts van een ander molecuul krachtwerking ondervindt.

Intusschen vormen de gevallen, waarin die complicaties voorkomen,

van liet gelteele aantal gevallen een breukdeel, dal iook voor de na

dit nog te beschouwen molecuulparen) van de orde van grootte van

4
n, . -tt

3

1

3
,

istr^dr,
is, wat een kleine breuk is. De termen y. . zullen

in /;/ II" aanleiding geven tot termen van de eerste orde van klein-

heid, die we nog zullen hebben in rekening te brengen. De volgende

termen zullen we echter buiten rekening laten. Dan mogen we ook

van bovengenoemde complicatie afzien.

Daar we op de beschreven wijze alle plaatsingen, die voor het

eerste molecuulpaar met afstand tusschen r, en i\ -\- of?-, na de

plaatsing der nx„ moleculen mogelijk zijn, verkrijgen, geeft de plaatsing

van dit molecuulpaar aanleiding tot

]
<lr

l
1 dVj

4— .TT
3

3
gevallen. We zullen hieraan een factor 1

—

i»i„+l) toevoe-
dv

1

gen; de factoren (voor elk molecuulpaar 1), die aldus toegevoegd

zullen worden, zullen eveneens op de termen van de eerste orde

van kleinheid geen invloed uitoefenen.

Behandelen we op dezelfde wijze alle molecuulparen in di\, daarna

ook de andere volumeelementen r/r., enz., dan verkrijgen we voor

het aantal micro-complexies in de niet-individueel bepaalde micro-

cornplexie

.= ,.,- 1 \ 3 [w= xn- n n il i

"]i„/ "hu / n]2,J =i dv, 1

"ï i.'n
dr "lil

'

«141

crr <26>
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Wanneer we in In II de hoofdterrnen en de termen, die ten op-

zichte van deze klein zijn van de eerste orde, behouden, de andere

termen weglaten, en afzien van termen die bij al onze beschouwin-

gen constant zijn, dan volgt

4
.-rr

3

n 'ó

In W = — n\ia In "ll-i — «1161 '" «1161 • . — 2 -^- - +
do 2 dv,

+ 22
do dr

«161 ,
«161

, «161 ,
/-t.Tr/Vr,

(>i "161 '« I
-

'2 2 2 V dv.
(27)

Keert men het teeken van deze uitdrukking om, dan verkrijgt

men een vorm voor de //-functie van Boltzmann voor dit geval.

De evenwichtstoestand

:

Zij — 'f('\) de potentieele energie met betrekking tot de onderlinge

krachten voor een molecuulpaar met ouderlingen afstand r
x

. Voor

een ouderlingen afstand y> r zij de potentieele energie = gesteld.

De voorwaarde voor de energie kan dan geschreven worden :

• • (28)

. .^ «..! V.l».l & V.

u = 2 2ri
ll
uK i
— ^2 2n\i,\ <ƒ(»',) = const.

dv dw do dr

(voor um\ vergelijke men § 3).

De voorwaarde dat In W maximaal is met de bijkomstige voor-

waarden (28) en n == const. geeft, rekening houdende met (24) en (25):

.TT'

— In nUa
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molekulen = n moet zijn. Stellen we c= c'dw1
= c'd^ d^ d$lt dan

wordt door sommatie (integratie) van n „ uit (30) naar dw^ gevonden

:

"im= <-•- — — e"SVi> .

\liinj CM),

Door sommatie naar /, en bijtelling van»,,, wordt eene betrekking

voor ;?! gevonden, die t * > t hel besluit leidt, dat de verdeeling over

de ruimte in macroscopischen zin in den evenwiehtstoestand eene

gelijkmatige is. Door sommatie naar di\ wordt daarna c' bepaald.

Dan volgt

ir
nm =— 4 n r

x
- dr

1
e*Kn c?«, (31)

Hiermede is, als we deelen door 2, in eerste benadering hel aantal

molecuulparen mei afstand tusschen i\ en r, -f- di\ voor den even-

wichtstoestand verkregen. Deze uitkomst stemt overeen met de door

Boltzmann (p. 1401? noot 2) daar\ oor gegevene, die ook door Reinganum

(p. 1406 noot 3) gebruik! is.

Verder volgt

» nil r:- -J ^V*,« '°' ^)l *
l
*»I1 • (32)

zoodal de snelheidsverdeeling der moleculen in elkanders nabijheid

dezelfde is als die der enkele moleculen. Voor liet aantal enkele

moleculen wordt gevonden :

»»«= -( 2T" \

l - ~ P
\

e "' ' /r
>

' / ' r
. ' • • • (

33
)

v \2irJ
(

"
)

waarin, als we de sommatie naar dr door eene integratie vervangen

:

P= fr'<;
>i.-rr'.h . (34)

o

Ter bepaling van h wordt de totale energie opgemaakt :

''ui 1 ir

2/t 2 v

al.

T

Q= (e'"?(r)(p(r).Anr*dr (36)

ü

Wordt nu met inachtneming van (33), (32) en (31) uit (27) Jn II

berekend, waarbij alleen de hoofdtermen en de termen, die 'ten

opzichte van deze klein zijn van de eerste orde, behouden worden, dan

volgt uil (3) mei inachtneming van (35) voor den evenwiehtstoestand

:
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3 1 »' /4 \
« = nkP In v — nk¥ In h + fcp hu — /p - - .tt' — P . (37)

•2 2 o V.3 /

Na eliminatie van h met behulp van (35 levert dit de canonische

toestandsvergelijking' volgens Pl.ANCK. Evenals in \S 3 wordt hier uit

(35) en (37), waarbij we opmerken dat tusschen Pen Q de betrekking

dP
Q=— bestaat, verg. (12) gevonden, wat te verwachten was en aldus

eene gewenschte controle levert.

De temperatuur T volgens (12) en de gasconstante R invoerende

vergel. § 3), vinden we:

3 RT n (\
,

\
ip -- — RT In v RT In T + - .- - art8 —P] .

2 v 2 V3 ;
(38)

De specifieke warmte bij constant volume, y,., wordt nu van liet

volume afhankelijk gevonden. Stellen we in de uitdrukking, die voor

-/« gevonden wordt, v = ao, dan verkrijgen we de specifieke warmte

bij constant volume in den AvoGADRo'schen toestand 1

) y„\ = */» &
Voor de thermische toestandsvergelijking vindt men

P = - 1+ - (
:i!l

)

o ( v \

met den tweeden viriaalcoëfficient :

B=-il ( 11— /'r' j I.TI- ./«
. ..... (40)

o

1

waarin /< door — kan vervangen worden 2

).

kpT

Door voor </(>') eeiie bepaalde functie, die aan de voorwaarde

moei voldoen voor r ^> r te zijn, of allhans bij grooter wordende

/• snel genoeg tot O te naderen, in te voeren, verkrijgt men uit (40)

de waarde van den viriaalcoëfficient 11 voor de betreffende kracht?

wet. Het reeds in den aanvang dezer § genoemde geval dat de mole-

culen kunnen opgevat worden als harde bollen met centralen bouw,

die verder centrale aantrekkende krachten op elkander uitoefenen 3

),

welke eene functie van den afstand der middelpunten zijn, kan hieruit

afgeleid worden door voor r <^ a (p= diameter van het molecuul)

cf {>•) tot y te laten naderen. Men vindt

i) Vergel. Suppl. N". 23, Nr. 39a.

'i Deze uitkomsl stemt met de door Ornstein, Diss p. 7:!. gegevene overeen.

:!

) Dezelfde Formules gelden wanneer de krachten afslootende, of eventueel over

zekere afstanden aantrekkende, over andere afstoolende krachten zijn.
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114 r 4
: — n

\
- rto' \-h e'«r ' cp' (r) . — jtr' dr
3

• (41)

als i' = '/ (o), zoodal <• de potentieele energie van een molecuul-

paar bij aanraking voorstelt. In deze uitdrukking voor iï vertegen-

woordigt de eerste term het botsingsviriaal, hetwelk, zooals Reinoanüm

het eerst afleidde, tengevolge van de werking der aantrekkende

krachten eene ehu maal zoo groote waaide als in § 3 verkrijgt, de

tweede term het attractieviriaal (dit is negatief daar bij attractie

<l' (/) negatief is).

<•

Voor (p {>•) = - 1

), waarin o > 'S Ie stellen is, en waarvoor
/'/

C

v =— , wordt
G'l

3
I

(ln-)\. . .(42)
3/ 30-3 V ;

j* '

wat, als we /> door vervangen, eene reeks naar opklimmende

machten van T~ l geeft.

§ l). De viriaalcoe/ficient B rum- harde centraal gebouwde gladde

hollen met in hun middelpunt een electrisch dubbelpunt {bipool) met

constant electrisch moment.

We denken ons in deze § de moleculen als harde centraal ge-

bouwde gladde bollen met in hun middelpunt eene bipool, waarvan

we onderstellen dat de afstand tusschen de twee polen te verwaar-

loozen is ten opzichte van de afmetingen van het molecuul, terwijl

toch het moment van de bipool zoodanig is, dat we bij het opstellen

der toestandsvergelijking met de onderlinge krachtwerking tusschen

de bipolen moeten rekening houden. Het moment van de bipool

zullen we bij alle beschouwingen in deze § constant onderstellen.

Een niet geleidende bol met homogene positief electrische ruimtelading

(of met in concentrische bolschillen constante dichtheid van electrische

lading), waarin zich op zeer kleinen constanten afstand van het

middelpunt, dat tegelijk zwaartepunt is, een electron bevindt, zou

]
) De kracht, die twee moleculen in haar geheel op elkander uitoefenen is dan

evenredig aan r -(•/+!). Bij de onderstelling' van krachten, die tusschen de volume-

elementen van homogeen gedachte bolvormige moleculen volgens de genoemde

afstandswet /. len werken, zou de resultante niet als eene lunet ie van den afstand

der middelpunten kunnen beschouwd worden.
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een model van een molecuul, dal bij benadering als een degelijke bipool

naar buiten werkt, kunnen voorstellen. De terminologie in deze § zal

zich echter aansluiten bij de voorstelling van twee polen op oneindig

kleinen afstand van elkander [electriseh dubbelpunl in het middelpunt

van den bol. De werking naar buiten /.uilen we berekenen alsof we
alleen ie doen hebben met electrostatische krachten. Bij de verdere

uitwerking van een model zooals b.v. hel zooeven genoemde zou

dii nader geverifieerd moeten worden.

Door van dek Waals Jr. ' is voor een stelsel als het hier be-

schouwde de gemiddelde attractie tusschen twee moleculen berekend,

wanneer deze zich wat de assen der bipolen betreft overeenkomstig

het \vannte-e\ en wicht gericht hebben, en aangetoond dal deze

attractie sneller dan r~4 niet toenemenden afstand afneemt.

Deze § stelt zich ten doel den viriaalcoefficiehl B volgens de in

$ 2 aangegeven methode at te leiden.

De uiet-individueel-bepaalde macrocomplexie wordt allereerst als

bij de behandeling van de gladde omwentelingsellipsoides in § 4

bepaald door (22).

Voor het opmaken van de potentieele energie is het noodig de

n, moleculen- in hel volume-element clv
1
te onderscheiden in nln enkele

moleculen .verg. § 5), en nu moleculen die lol molecuulparen be-

lmoren, die krachten op elkander uitoefenen van zoodanige grootte,

dal zij voor de berekening van II in rekening gebracht moeien

worden. Gevallen waarin een molecuul van meer dan een ander

molecuul krachten ondervind! van zoodanige grootte dat zij voor

het resultaai van belang zijn, worden weer ondersteld zoo weinig

voor te komen, dal we daarvan mogen afzien. Voor zoover het feit,

dal het krachtveld van een bipool zich feitelijk tot r — x uitstrekt.

moeilijkheden bij de behandeling zou opleveren, zullen we, waar
ooodig, denken, dal dal veld voor afstanden ]> r opgeheven is, zoodat

we r als de straal van de werkingssfeer zouden kunnen aanzien.

"

De molecuulparen zullen we in verschillende soorten moeten

onderscheiden. We kenmerken een bepaald molecuulpaar als volgt:

1" door den afstand der middelpunten r,

2" door de hoeken H
x
en f).,, die de as-en der twee bipolen maken

met de verbindingslijn der middelpunten. Daarbij kiezen wealsrich-

ting van de verbindingslijn voor hel eene middelpunt de richting,

die wijst naar hei andere middelpunt
;

als richting van de as van

de bipool de richting, die wijst naar de positieve pool. De betref-

fende hoek wordl geteld tusschen en .t
;

') J. D. van dek Waals .Ir., Zitlingsversl. Juni, Oct. 1908, Maart 1912.

9J

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XX A°. 1911/12.
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3° door den hoek if tusschen de twee halve vlakken, die elk

üaan door de verbindingslijn en de as van een bipool. Deze hoek

® ï Li

Fig. 4.

wordt geteld tusschen en 2t. Om </ voor een bepaald bipolenpaar

eenduidig vast te ieggen, handelen we als volgt: AA', BB' (Fig. 4)

moge het bipolenpaar voorstellen, .1 en B stellen de samenvallende

polen voor, A' en />" liggen in de richting der assen t\<'\- bipolen.

We plaatsen ons nu in een der punten A of B, stel A, projecteeren

AA' en BB' op een vlak in B X All, </ zij dan de hoek, dien men

de projectie van BB' in positieven zin van uit A gezien moet draaien

om haar met de projectie van BB' te doen samenvallen.

We zullen het aantal der molecuulparen, die wat de coördinaten

i\ H . . Ü .,, <i
betreft, „zich bevinden" in een bepaald element van de

op r, &!,&,, ff betrekking hebbende uitgebreidheid, of m. a. w. der

molecuulparen „met eene bepaalde speelruimte [dr dB, dft\ </y )", aan-

duiden mei behulp van een op deze speelruimte betrekking hebbend

cijfer achter den index />.

De niet-individueel-bepaalde macro-complexie wordt dan bepaald

als \olgt :

in dv
1
dw, dqr drï)j „bevinden zich" nnu enkele moleculen,

Wiiih moleculen behoo-

rende tol molecuulparen met de S] I-

ruimte {dr dB
l
dBt dff)

l , enz.

I '.fpaling van de miorocomplexie

:

Hiervoor passen we evenals bij de behandeling van de gladde

omwentelingsellipsoides aan hel slot van § 4 in de betreffende uit-

gebreid heden af: gelijke d&'s, gelijke dto's, gelijke (/e's, gelijke dyt's,

gelijke dpr's en gelijke {dq : dr i's. Is voor elk molecuul hierin zijne

plaats aangewezen, dan hebben we eene bepaalde microcoinplexie.

Voor hel bewijs dat de aldus bepaalde microcomplexies gevallen van

gelijke waarschijnlijkheid vertegenwoordigen vergelijke men § 4.

Hel aantal individueel-bepaalde niacrocomplexies in de niet-indi-

vidueel-bepaalde macrocomplexie is

n!

(43)

«111-, -'"HUI •'
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lid aantal microcomplexies in de individueel-bepaalde macro-

cornplexie : .

Daarbij is weer elk macrovolume-elemenl dv onafhankelijk van

de andere.

Zij y. liet aantal gelijke microvolume-elementen du) ll . . . in do1} ft

liet aantal onderling gelijke elementen do van hel oppervlak van

den hol niet straal 1 waarop de richtingen der assen van de bipolen

door punten worden aangewezen, r liet aantal gelijke elementen d%

(X = de hoek, die de draaiing van het molecuul om de as van de

bipool aanwijst), v' het aantal gelijke elementen dp v
i jt r = de rota-

tiesnelheid om de as van de bipool).

We zullen eerst elk molecuul voor elke microconiplexie zijn dw,

zijn do, zijn dy en zijn <//>, aanwijzen, en het daarna de door (43)

vastgestelde d/r en dqr di\ geven. Dit laatste is dan zonder invloed

op het aantal niicrocomplexies.

We hebben in di\ te plaatsen //, bepaalde moleculen •.

»
1
=n lll + »xu + ••• + «i« + (44)

Daarvan zullen :

n h ,
bepaalde moleculen enkel zijn

nU \ ,, ,,
belmoren lot ïnolecuulparen met de speel-

ruimte [dr dd
x
dS.; d'f) x

als nu= nm,, + nma . . . nuu + . . .

(45)
lhi,\ «,1141 ~T" "112J1 • • • ''12141 "T • •

1

De nu moleculen geven (verg. ^S 5, ook voor de hier toegepaste

benadering) aanleiding tot

(x«jrr')")« Tl il — e

t=l ' 'l'\

plaatsingen.

Plaatsen we nu de nm moleculen. Weer is op te merken (verg.

§ 5), dat een molecuul slechts met een molecuul van deze zelfde

groep tot een paar gecombineerd kan worden. Dit kan (verg. § 5) op

«141 •'

«141

2

0t>
verschillende wijzen geschieden. Beschouwen we bij eene bepaalde

dier combinaties het eerste moleeuulpaar. Voor het eerste molecuul

zijn beschikbaar

91*
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l ,

:;

x 1 1 — nu —— l fin'
f dv, 1

plaatsen in de betreffende uitgebreidheid (verg. § 3). Is liet eerste

molecuul aldus geplaatst en georiënteerd, dan zijn er voor liet

tweede molecuul wegens de speelruimte dH
x
dr beschikbaar

2nr* sin B^dd^dr
x

dv,

plaatsen in de ruimte. Voor de as van de bipool van dit molecuul

zijn er bij elke plaats in de ruimte wegens de speelruimte d8 td'f

sin 0,d0,d'f _ sin tijd^f

do 4.t

mogelijke oriëntaties.

Daarna geven / en px nog aanleiding tot den factor n'. In liet

geheel krijgen we voor dit molecuulpaar

4
i

.TT I

3 } v
2
sin &, »i>t O dr dO , dfi .. du

(
X{lvvy i_nia —— —

I
di\

} 2 dv,

mogelijkheden, waaraan we als in §5 nog den factor 1 — {nu + 1)
do

x

toevoegen. Dit ook voor de andere molecuulparen enz. nagaande,

volgt ten slotte

i -TT
3

n! i= n,—1 1 3
"

W= (y.itrr
1

)" —— Il H il -i. I.

«11 la.' «11141- • • • do <= \ !
dv,

«ui
nm ! (r* sin 6

X
sin 6

t
dr dO

v
dO

t
drp\ o ,.„,

Tl -I- (4b)
<",'/..-. «in V J

'<''l

- "
(
—

waarin Tl aanduidt dat liet product voor alle op r, 6
X , <>

2
en q

betrekking hebbende speelruimten (elementen in eene overeenkomstige

uitgebreidheid moet genomen worden. Hierbij is ter vereenvoudiging

der notatie de index, die de speelruimte drd&
1
dG

i d<i aanwijst,

behalve in de notatie voor het aantal moleculen, weggelaten. Uit (46)

volgt vergel. $5 voor liet weglaten van termen):

4

In W = — «,,,, l)tn nu —nnu) In n imi > • — 2

-

3
jtt'

do 2 dv
t
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«141 «i |
»j t] (r° sin #, sin 6\dvdö\d6\d'f

1- - In

2 2 l 2dr,
(47)4- 2 2 -^— In nU i

dui'J/l.yf \_ -

Door omkeering van hel leeken verkrijgt men eene uitdrukking

voor de A-functie van Boltzmann voor dit stelsel.

De evenwichtstoestand

:

De voorwaarde voor de energie luidt :

u — 2 2 (n ni« + «hui + • • ) "»u + 22 nm >iu = const. (48)
do dw do /'',''.,.

als

"„vil t, m (§i
s + 'ii' + ?i

s

) + 2 B,-(jrl' + 'Vi
2

) de kinetische energie,

me
'

?<,,,= (2 cos ö
x
cos Ö

2
-j- sin O

x
sin t

cos cp) de potenlieele energie

voorstelt, waarin m = de massa van een molecuul, 7>\ = liet

hoofdtraagheidsmoment om eene .is ± de as van de bipool, me =
het moment van de bipool. De afleiding van de verdeeling in

den evenwichtstoestand uit de maximumvoorwaarde voor In II', met

inachtneming van de bijkomstige voorwaarden (48) en n = const-,

en van (44) en (45), en de berekening van de entropie in dien

toestand, geschieden mutatis mutandis als in § 5. We vermelden

slechts de volgende uitkomsten :

Het aantal molecuulparen met i\
X

, it (f met de speelruimten

dr,'dO\, dB ,, d'f volgt door deeling door 2 uit:

"i«i — _/„, r' sin . sin .drdd,dd.du.
41 - dv, (49)

Uit

n l{hmX*hhB t -ha +u ]
r\<in6/tn&slrd8

l
d&,d:i

Buiii=-il5-- ö~e " —
ÏT~

—dv.dw.dq^ry, (oO)

volgt dat de verdeeling der snelheden (qv en /,. inbegrepen) onafhan-

kelijk is van den stand der moleculen ten opzichte van elkander.

~'m
.t ii

di^dw^lq^dr^, . (51)
n fhmyi*hBr

> \2lx) Jji
1

ii

als

T TC TT 27T

J?=i
ftu.

r' gin t9, sin Q^drdO
x
d0

td(f (52)

7 ü II II

waarbij de sommatie naai- r,0
l ,6i

,cp. door eene overeenkomstige inte-

gratie is vervangen.

.Macroscopisch is de verdeeling over de ruimte gelijkmatig.

De canonische toestandsvergelijking wordt verkregen dooi- elimi-

natie van // uit
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5 1 ir ir 4
nky In v - n «1' /« h |- Ki' /i » 4- /•[> — f — k\> . .Tr'

,

2 2 o 2v 3

. (53)

"= 2A
+

2

-
V
Q ^

waarin

LÏÏP
-hu,

> o o o

Uit, (53) volgt weer T

• (54)

I

«p Ii

De specifieke warmte bij constanl volume in den AvoGADRo'schen

toestand, v r \, wordt I!. overeenkomstig de omstandigheid, dat

tengevolge van de draaiingsmomenten, die de bipolen op elkander

uitoefenen, wel qs en rv , doch niet pr aan het warmteevenwicht

deelnemen.

Voor de thermische toestandsvergelijking vindl men weer (39),

mei nu

(:!-• '}
1 /4

: - n \-n

waarin
- - - -»-:

-'jOOOf

-hu.

(« 1) r sin 0, sin d%
drdd^dO

t
d.j

(55)

(56)

7 o

/'' is convergent voor r=x, zoodat wal 55 betreft de onderstel-

ling omtrent de opheffing van hel veld van de bipool voor ?*^>t weer

kan vervallen (hetzelfde geldl voor 53) als 1" in de uitdrukking

voor s ingevoerd wordt).

Ter berekening van de integraal /" stellen we 2 cos 6
X
= g cos tfj

en sin 6
,
= g sin i|j [g > 0, <C *f> <C w)i zoodat

2 cos #
t

•"> ö
s |

sin ft, sin ft., cos 7 = </ (cos i|" cos ft
2

-\- sin ty sin 6*
s

<•<« 7

)

We zetten een hoek CBE= ip a£

in liel vlak gaande door BA en de

as van de bipool in .1, en voeren

als nieuwe onafhankelijk verander-

lijken, in plaats van ft., en 7, de

hoeken /;/,7> = » en ( A7>> = 7
' in').

De integratie naar r/' leverl 2.t. De

integratie naar ;> is eveneens gemak-

') Uit komt neer op het invoeren van den hoek tusschen de as van de bipool.
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keiijk uil (e voeren. Vervang! men daarna 8
X

als onafhankelijk

veranderlijke dooe (/, dan koral

'=-ƒr' ff> . G,

met

2 C dg
ff = - (*<?/—« r-9—2cg),

cl/3 J l/V—

1

cl/3Jl/^
1

als hier c = —— . G is op overeenkomstige wijze als door van der
v

Waals Jr. bij de aldaar optredende integraal is geschied in eene

reeks Ie ontwikkelen, door e'':' —e cn volgens opklimmende machten

van g te ontwikkelen. Het convergentiebewijs kan eveneens op over-

eenkomstige wijze als l>ij van deb Waals Jr. geleverd worden.

Voeren we

in,,"

v= -4- , (57)
o

de potentieele energie bij aanraking van twee moleculen als de assen

der bipolen onderling en x op de verbindingslijn der middelpunten

gericht zijn, in, en stellen we bij den limietovergang t — co , dan

wordt gevonden :

14 11 11B= -n .- .-ia* 1- n, IhvY », (hvY — I

11 11
)

i

- q, 1/ivY'— q. (hvY. ... \

(58)

niet

?, = 1 + 1 •

*-
• 3 =2

1 1 24
a — 1 + 2. -.3 + 1 . . 3 2 = —'35 5

1 1 1 464
o, = 1 + 3 . - • 3 + 3 . - . 3

2 + 1 .
--

.
3' =

13 T
3

T
5 ~ 7 351111

q. = 1 4-4. -.3 + 6. -.3» +4.-. 3» + 1. .
:'.

' ens' 4

3 5 7 9

of

J5 en de veldsterkte daar ter plaatse in het veld van de bipool A, verg. Van DER

Waals Jr. Zittingsversl. Juni 1908.
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B=i-4~ , |l-|(*^-^(^-^(to)'4 (59)

waarin // door - zou zijn te vervangen Ion einde B als functie
k\'T

van T te verkrijgen. We krijgen uu eene reeks niet enkel even

machten van T- ] 'verg. \S 5).

Evenals in § 5 kan ook hier eene splitsing in termen, die liet

botsingsviriaal en het attractieviriaal in B vertegenwoordigen,

geschieden.

Indien voor eene twee-atomige stof in het gebied, waarvoor

y,.\ = 6

/a R x

), experimenteel eene met (59) overeen te brengen tem-

peratuurafhankelijkheid van /! zou gevonden worden, dan zou men,

om een beeld van het molecuul ie ontwerpen, dat all hans deze

temperatuurafhankelijkheid van I! geeft, b.v. uil de temperatuur van

hel BoYLE-punt (indien dit in het bedoelde gebied ligt) e, en uit de

niet van 7' afhankelijke term in B kunnen berekenen, waarna in,.,

hel moment van de bipool, en b.v. voor hel in het begin dezer

§ genoemde beeld de afstand van het electron uil het middelpunt

zou kunnen afgeleid worden. De nadere discussie aan de hand der

experimenteele resultaten moei echter lol eene volgende mededeeling

verschoven worden.

Natuurkunde. —De Heer Kamerlingh Onnks biedt aan Med. n". 127a

uil hel Natuurkundig Laboratorium te Leiden. W. J. de Haas.

„Isothermen van hoeeatomige gassen en van hunne binaire

mengsels. IX. ( ontrólemetingen met den volumenometer betreffende

dr compressibiliteit van waterstof In/ 20° C. X. Over de bepa-

ling ritu dr compressibiliteit van gassen onder geringen druk

bij lage temperaturen met behulp ritu den volumenometer.

(Mede aangeboden door den Heer II. A. Lorentz).

IX. I)i' compressibiliteit run waterstof bij 20° C.

§ 1. Inleiding. In de Mededeeling VIII. Controlemetingen met

den volumenomeler. (Med. n". 127 Zittg. Versl. 27 Alei 1911) weid

'I Voor II., is iu Meded. N°. 109ü § 7 (Maart '09) de temperatuurafhankelijk-

heid van B volgens de isothermen van Kamerlingh Onnes en Braak gegeven.

Betreffende de specifieke warmte is echter op te merken, dat Eücken, Berlin Sitz.-

Ber., Febr. 1912, p. 141, door meting van de temperatuursverhooging van eene

afgesloten gasmassa onder 1 gen tlruk bij toevoer van eene gemeten warmteboe-

veelheid, vond, dat voor II. bij 200°K. y„A reeds aanmerkelijk beneden "/^R is

gedaald, en bij ongeveer 60°K. dewaardc'5 ,2ïbereikt lieell. Reeds bij de discussie

[n hel Gonseil Solvay, Nov 1911, werd medegedeeld dat door Prof. Kamerlingh

Onnes en mij een onderzoek betreffende yrA van Ho tot bij de temperatuur van

vloeibare II, volgens de methode van Kundt was aangevangen. Dit onderzoek is

nog niet voltooid.
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eene op metingen berustende discussie geleverd omtrent de te bereiken

nauwkeurigheid der bepalingen met den volumenometer. De bepaling

der compressibiliteit van waterstof bij gewone temperaturen beeft nu

verder eene gewenschte toetsing omtrent het voldoen aan de verschil-

lende experimenteele voorwaarden in onderling verband mogelijk

gemaakt.

Daarbij werd uitgegaan van de Leidsche metingen over de

samendrukbaarheid van de waterstof tot 60 atmosfeeren. De
door Kamerlinüh Onnes voor dit onderzoek ingerichte nauwkeu-

righeidspiezometei"S (Med. n° 50) en gebroken open manometer

Med. n° 44) hebben veroorloofd bij laatst genoemde metingen eene

zeei' groote nauwkeurigheid te bereiken. Op grond daarvan mogen
wij dan ook wel de uitkomsten dei metingen door Schalkwijk (Med.

n" 70) met deze toestellen bij 20° C. verricht als vaststaande aan-

nemen, en de kleine afwijking van zijne formule met die, welke

uit de waarnemingen van Amagat kan worden afgeleid (Med. n° 71)

toeschrijven aan hel minder nauwkeurige van een of andere der

bepalingen van Amagat (misschien van die van het normaal volume,

welke volgens de methode van Kamerlingh < >n.nks scherper kan geschie-

den). Tot di! besluit voert ook de bevestiging van de formule dooi-

de metingen van Ivamkklingii Onnes en Hyndman (Med. n° 78). Wij

stellen dus bij 20° ('.

pvA = 1.07258 -f 0,000667 dA -f 0,000 00099 </A
2

waar p de druk, va het volume uitgedrukt in het normaal volume

en il_[ = va
_1

is. I lij de bepalingen met den volumenometer kan de

term mei </.r wegens de geringe dichtheden, waarbij gemeten wordt

'/ 1 hoogsten circa 1.1 \erwaarloosd worden. De samendrukbaarheid

hij 20° C. wordt dus gegeven door:

/"•,i = Aa + Ba 'Ia
j

met Aa = L.07258 (/)

/>'., -i 0.000667 |

Van de termen rechts van hel gelijkteeken speelt de tweede,

wederom wegens de geringe dichtheden, voor welke de volumeno-

meter is ingericht, een ondergeschikte rol. Hij varieert van 7.10

-

4

der poA (dichtheid = 1.1) tol l.l<> J der pvA (dichtheid = 0.15). Bij

de beoogde toetsing kwam hel er op aan of de waarden van pvA bij

compressibiliteitsbepalingen met den volumenometer tol op 2.10 4

konden worden gevonden.

Blijkens de tabel aan hel slol van §3, waar de waargenomen pvA
en berekende (Ia worden opgegeven is de bereikte nauwkeurigheid bij

de compressibiliteitsbepalingen in hel algemeen iets grooter dan als
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eisch was gesteld (Med. no. 127 § 1). Om den aard van de over-

blijvende afwijkingen nog nader in het licht te stellen is verder in § 4
nok nog- in de zooeven gegeven formule I de waarde van Ba uit de

waarnemingen met den volumenometer zelve berekend, waarbij

natuurlijk slechts met behulp van de bepalingen bij de grootste

dichtheden eene voldoende benadering kan worden verkregen.

§ 2. Overzicht der bepalingen. Om een zoo juist mogelijk oordeel

over de betrouwbaarheid van de metingen met den volumenometer,

welke de saraendrukbaarheid bij de temperaturen van —252° C. tot

—259° O zouden leveren, te verkrijgen, werd de samendrukbaarheid

bij gewone temperatuur binnen dezelfde hoogste en laagste grenzen

van druk nagegaan als bij de lage temperaturen gekozen zouden

worden of te verwachten waren. Gemeten werd derhalve met 2

verschillende hoeveelheden gedistilleerde waterstof. De eene maal'

werd tot uitgangspunt gekozen p = 0.5 atm. om te gaan tot 1.1 atm.,

de andere maal p = 0,16 atm. om op te klimmen tot 0.5 atm. Het

vullen van den toestel geschiedt na herhaald evacueeren en spoelen

met //, op de gebruikelijke wijze (zie Med. no. 94/').

Bij de bepaling met den grooteren druk werd gemeten in hals

m, (Zie Med. X". 117, PI. I en de druk bepaald met behulp van

den manometer o
/;
— 6

h
en barometer de — D . Hierbij werd op de

gewone in hel Leidsche Laboratorium gebruikelijke wijze (Zie Med.

X". 60 § I* door middel van den ijspot II een kunstmatige stand-

vastige druk, nagenoeg gelijk aan den barometerstand, onderhouden.

De vier waar te nemen menisci werden om lemperatuurinvloeden

te elimineeren tweemaal in omgekeerde volgorde afgelezen. Vervol-

gens werden bepalingen verricht in de halsjes m
t
en m

t
(PI. I l.c).

Daarbij werd kraan /
;
gesloten en bij gesloten /, door middel van

kiX , k„ communicatie met een kwikluchtpomp gemaakt. Na zorg-

vuldige evacueering werden de drukken der volumina gas bij hals

ni , en m
t
gemeten met behulp van den manometer als verklikker

gebruikt. Bij deze laatste bepalingen werden twee der kijkers van

den grooten kathetometer der X Société Gènevoise vast geviseerd op de

menisci in den vobiineiionieter en manometer en herhaaldelijk op

den standaardmeter 6, afgelezen.

Op geheel dezelfde wijze als in de halsjes ///
4
en m

s
werd met

een kleinere hoeveelheid gas gemeten in de halsjes m^ m
t
en m

i
.

Wat verdere experimenteele voorwaarden en voorzorgen betreft

kan verwezen worden naar Med. No. 121, § 4 en 5 en verder naar

mijne eerlang verschijnende dissertatie.
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§ 3. Berekening en waarden run pv
j

De einddichtheid van het gas bij ieder der beide series van waar-

nemingen, welke elk met een eigen hoeveelheid gas verricht zijn,

werd met behulp van formule (Tl berekend uit den waargenomen

einddruk, nadat aan den druk voor het kleine verschil van de tem-

peratuur, waarbij dit werd gemeten, met 20D
C. de noodige correctie

was aangebracht. Daarbij werd gebruikt de spanningscoëfficienl

0,0036627 (Med. N°. 60). Eene correctie voor de onafhankelijkheid

van dezen coëfficiënt van den druk behoefde wegens het zeer geringe

temperatuurverschil, waarvoor gecorrigeerd moest worden, niet te

worden aangebracht, lit va behoorende bij de einddichtheid en uit

de verhouding der bij 20° O. gemeten volumina in elke serie tot hel

eindvolume volgen de waargenomen volumina va voor elk der

metingen. In Tabel I zijn opgenomen de waargenomen pvA en de

mei (I) uit p berekende (Ia •

TABEL I. //.. Waarden van pv^
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bij geringe waarden van den druk wordt de fout in pvA grooter,

zij gaal verder vier of vijfmaal vergroot op Ba over en de gelieele

term />.i</.i is bij de geringe dichtheid in die Serie slechts 0,00026

op zijn hoogst. Intusschen dient opgemerkt te worden, dal de posi-

tieve waarde, die men voor —C verkrijgen zou (-j-0,0013) naast

de positieve waarde van —C uil de eerste serie op eene mogelijke

systematische fout wijst, die bij lage drukkingen vooral tol uiting

is gekomen l

).

Om de verrichte metingen te vergelijken met andere, voor welke

de bepaling van de compressibiliteit bij gewone temperaturen zelf

doel was, moeten wij omrekening te hulp nemen.

In de eerste plaats zijn door Leduc a
) bij 16° C tusschen drukkingen

van 1 tot 1.5 atin. bepalingen verricht. Uit de getalwaarden, die hij

na omrekening mei andere gegevens daaruit voor de compressibili-

teit bij 0° (
' afleidt kunnen wij opmaken dat met zijne bepaling

overeenkom!

5^00 = 0,0007 dus O—C= 0,0000

Dit laatste getal behoeft niet te doen besluiten tot een geringere

nauwkeurigheid van de bepalingen mei den Leidschen volumeno-

nieter. De nauwkeurigheid van Ledüc's uitkomsten wordt aange-

wezen door het afbreken bij de 4e decimaal (voor CO a
verschillen

Chappuis 3
) en Leduc 0,0002). En de drukkingen die Ledlc bij de

zooeven genoemde en binnen 0,0001 nauwkeurige bepaling gebruikt

zijn gunstiger (de kleinste dichtheid is 2 maal grooter dan die in

de eerste serie van Tabel 1) dan die, welke bij de proeven bij water-

stoftemperatuur voorkomen en op welke mijne metingen betrekking

moesten hebben.

Verder kunnen ter vergelijking dienen de bepaling door Chappuis *)

en Rayleigh verricht met toestellen die beide op eene grootere nauw-

keurigheid zijn ingericht dan de Leidsche volumenometer. Chappüis

deed compressibiliteitsbepalingen tusschen 1.4 en 1.8 atm. bij 0° G.

Zij geven Bao = 0,00058 waaruil met de bepalingen van Kamerijngh

Onnes en Braak") voor het verschil van Ba\qo° en Bao° volgt

/,\i, o =0,000(14 en O—C= —0,00003.

De waarden uit de twee enkele waarnemingen voor ongeveer het

halve drukverschil afgeleid, waarin Irouvvens de fouten vergroot

overgaan, loopen 0,00010 uiteen.

]
) Mogelijk eene kleine constante fout door verandering in de correctie voor

capillaire depressie na de contrólemeting van Med. N". 127.

s
) A. Leduc, Recherches sur les gaz. 1808.

8
) P. Chappüis, Nouvelles études sur Ie thermomètre a gaz.

'i Zitting Versl. Nov. 1907 Med. no. looi,
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De bepalingen van lord K wi.eioii l

) eindelijk werden verrichl mei

een toestel opzettelijk ingerichl om bijzonder nauwkeurig pvA bij

een halve atmosfeer mei die bij den dubbelen druk te vergelijken.

Zij geven Baio.7 — 0,00054, waaruit wederom mei de zooeven aan-

gehaalde bepalingen van Kamerlingh Onnes en Braak volgt

0^200=0,00057 en 0—'C= — 0,00010.

Ook bij vergelijking met deze verschillende onderzoekingen blijken

de verkregen uitkomsten bevredigend.

Bij de beoogde bepalingen van Bj bij waterstoftemperaturen ver-

keert men in veel gunstiger omstandigheden dan bij gewone tempe-

ratuur />.t</.i wordt dan bij dezelfde drukkingen 15 tot '2(1 maal

grooter. Wij mogen de bepaling van A'.i bij — 252° C. tot op 2 °/

en die bij —259° C. lot op LO % zeker achten.

( Wordt vervolgd.)

Natuurkunde. - De Heer 1\ Zeeman biedt eene mededeeling aan

van den Heer T. van Lohuizeü? : "Reeksen in de spectra van
~ Tin en Antimoon.

(Wordt in het volgende Verslag opgenomen.)

Natuurkunde. - - De Heer H. Kamehi.ingii Onnes biedt eene mede-

deeling aan: „Opmerking bij eene vroegere mededeeling omtrent

het verschil tusschen de schaal van den heliumthermometer bij

lage temperaturen en de absolute temperatuurschaal."

(Wordt in het volgende Verslag opgenomen.)

Natuurkunde. De Heer H. Kamerlingh Onnes biedt, mede uit

naam van den Heer C. A. Crommelin, eene mededeeling aan

:

„Tsothennen van <

:<'iitifiimi</<' stoffen en hunne binaire mengsels.

XIII. I)> empirische gereduceerde toestandsvergelijking run

argon boven de kritische temperatuur."

(Wordt in het volgende Verslag opgenomen.;

Ter uitgave in de werken Avv Akademie wordt door <\cn Heer

F. A. F. C. Went aangeboden hel manuscripl van eene verhandeling,

getiteld: „Untersuchungen über Podostemaceen" II.

Looi Rayleigh, Proc. Roy. Soc. 7:1 (1904) Ztsch. phys. Ghem. 52 (1905).
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IV Voorzitter wenscht de vergadering niet te sluiten alvorens eert

enkel woord van dank te hebben gesproken tot den Heer J. D. van dek

Waals. Weliswaar legt de Heer van dek Waals heden nog niet zijn

ambt neder en zal hij nog de algemeene vergadering als Secretaris

bijwonen, maar hel is den Voorzitter een behoefte ook in deze

vergadering', welke de laatste Afdeelingsvergadering zal zijn, waarbij

hij als Secretaris fungeert, uiting te geven aan de groote erkentelijk-

heid van de leden voor alles wal hij voor de Afdeeling heeft gedaan.

De Heer H. G. van uk Sande Bakhüyzen sluit zich aan bij het

door den Voorzitter gesprokene en de vergadering geeft door applaus

hare instemming Ie kennen.

De vergadering wordt gesloten.

ERRATA.

In hel Zittingsverslag van 30 December 1911, blz. 793, regel 22

van onderen, in den titel der inededeeling van den Heer k amkhi.im.ii

Onnes, inplaats van IX te lezen XII.

In liet Zittingsverslag van 31) Maart 1912 blz. 1285 staat abusievelijk

onder den titel der inededeeling van den Heer W. Einthovkn :

(Wordt in het volgende Verslag opgenomen)

dit moet zijn :

{Zal niet in het Verslag worden opgenomen .

(8 Mei, 1912).
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bij zoogdieren en de beteekenis van het os acetabuli. 8S6.
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in zichzelf. 4e mededeeling. 24.
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théropeutique intraveineuse". 809. S13.

HANSEN (Onderzoe-k omtrent de empirische termen in de middelbare maanslengte
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— Aanbieding eener mededeeling van den Heer A. Smits: „De toepassing van de

nieuwe theorie der nllotropie op het stelsel zwavel". 231.
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— Aanbieding eener mededeeling van de Heeren J. BÖESEKEN, A. Schweizf.r en
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iuiüo.mvrmex myrmecodiae emery (Gver de verspreiding der zaden van enkele

Disehidiaesoorten door middel van een miersoort:). 131.

isoi'olymo3eie (Een merkwaardig geval van) bij zouten der alkali-metalen. 309.

isotmermen van eVnatomige stoffen en hunne binaire mengsels. X. Het gedrag van
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KALlUMVERisiNDixGEN (De radioactiviteit van rubidium en). II. 1338.

kalk (Suikeroplossingen en). 323.

KAMER LI NGH O N N E S (II.). Zie ONNES (H. KaMERLIXGH).

KiH'ERS (c. u. a lt l 1' N s). De rangschikking van de motorische kernen in de

oblongata en middenhersenen van Chimaera monstrosa vergeleken bij die van

andere visschen. 1141.

K A P t i', v n (.i. c). De melkweg en de sterstroomen. 490.

kapte yn (w.). Aanbieding eener mededeeling van den Heer i\l. J. van Uven :

„Over homogene lineaire differentiaalvergelijkingen van de tweede orde met

gegeven betrekkingen tusschen twee particuliere integralen". 2e mededeeling.

589. 3e mededeeling. 681. 4e mededeeling. 1005. 5e mededeeling. 12S5. 1307.

— Over partieele differentiaalvergelijkingen van de eerste orde. 858.

— Over eenige betrekkingen tusschen Besselsche functiën 997.

— Nieuw onderzoek omtrent de middelpunten der integralen van differentiaalver-

gelijkingen van de eerste orde en den eersten graad. Ie gedeelte. 1351.

K a t z (,i. r.). liet antagonisme tusschen citraaten calciurazout bij de lebstolling.

Ie mededeeling. 1343.

kees om (w. il). Over de afleiding van de toestandsvergelijking uit het Boltz-

mann'sche entropieprincipe. 1390.

— Afleiding van den tweeden viriaal-coéfricient uit het Boltzmann'sche entropie-

principe voor stoffelijke punten (eventueel harde bollen met centralen bouw) die

centrale krachten op elkander uitoefenen en voor harde centraal gebouwde bollen

met in hun middelpunt een electrisch dubbelpunt. 1406.
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kegels (Oppervlakken, ruimtekrommen en puntgroepen als meetkundige plaatsen van

toppen van bepaalde stelsels van). 1ste mededeeling. 574.

kegelsneden (Over eene door) gevormde congruentie van de tweede orde en de

eerste klasse. 132S.

keruoscii (m ) en L van Italue. Over Minjak Lagam. 1022.

K e r u-effect (Over het isoleereud vermogen van vloeibare lucht voor hooge spanning

en over liet electro-optiseh) in vloeibare lucht. 731.

— (Der magneto-optisclie) bei fen-omagnetischen Verbindungen und Legierungen.

II. 1086.

kiemphntjes van Avena (Onderzoekingen over de geleiding van licbtprikkels bij). 258.

klooster (h. s. van) en F. M. Jaeger. Bijdrage tot de kennis der sulfo-anti-

monieten. II. 510.

kluiver (J. c ). Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. Droste : ,,Over

een uitbreiding van de integraalstelling van 1'ourier". 396.

kounstamm (ph.) en L. S. Ornstein. Het warmtetheoreina van Xf.rxst en de

chemische feiten. 8'i9. S22.

— en J. C. üeepeks. Over de coade^satieverschijnseleu bij mengsels van koolzuur

en nitrobenzol in verband met dubbele retrograde condensatie. 359.

koolstof (liet systeem ijzer-). 542.

koolstofderivaten (Over de werking van eenige) op de ontwikkeling van penicillium

glaucum en hunne remmende werking in verband met oplosbaarheid in water

en in olie. 965.

koolzuur (Over de condensatieverschijnselen bij mengsels van) en nitrobenzol in verband

met dubbele retrograde condensatie. 359.

K o o li l) E R s (s. il). Enkele waarnemingen over eenige nieuwe en min.Ier bekende

gevallen van tropische Leguminosen met mecliani-cli-prikkelbare bladeren. 19.

KOFE rbeiig (h.). Aanteekeuingei: over het Sopoetau-gebergte in de Miuahassa.

lste gedeelte. 110. 2de gedeelte. 273.

k o 8 T i. w e g (d. j.). Aanbieding eener mededeeling van den lieer L. E. J. Brouwer -.

„Over één-éénduidige continue transformaties van oppervlakken in zichzelf".

4e mededeeling. 24.

— Bekrachtiging van zijne benoeming tot onder voorzitter. 1288.

— en F. A. H. Schreinemakers. Algemeene beschouwingen over de raakkrominen

van oppervlakken met kegels, met toepassing op de verzadigings- en binodale

lijnen in teruaire stelsels. 476.

kreatinine (Over de afscheiding van) bij den menseh onder den invloed van spier-

tonus. 178.

kr eg ten (J. «.. N. van) en F. M. Jaeger. Over de vraag naar de mengbaarheid

in den vasten toestand tusschen aromatische nitro- en nitroso verbindingen. 700.

kristaldoorsneden (Over de oriënteering van) met behulp van de traces van twee

vlakken en de optische uitdooving. 35.

Kristallographie. J. Schmutzer : „Over de oriënteering van kristaldoorsneden met

behulp van de traces van twee vlakken en de optische uitdoviug". 35.
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KRITISCHE grootheden (Over de veranderlijkheid der grootheid b in de toestands-

vergelijking van van der Waals, ook in verband met de). I. 367. II. 445.

III. 608. IV. 777.

kritische punt (Over eenige bij liet) geldende betrekkingen. 923.

— (Over de waarde van eenige differentiaalquotienten in liet) in verband niet de

coëxisteerende phasen in de nabijheid van dat punt en met den vorm der toestands-

vergelijking. 1229.

KiiDVT (il. R.) and J. Olie jn. Photo elektrische verschijnselen bij zwnvelantimoon

(antimoniet). 692.

KUENEN (j. p.) Bekrachtiging van zijne benoeming tot gewoon lid. 2.

— Dankzegging voor zijne benoeming. 2.

— Enkele opmerkingen aangaande liet beloop der binodale lijnen in de e-zc-figuur

bij het drie-phaseneveuwicht. 423.

— Onderzoekingen omtrent de mengbaarheid van vloeistoflen. 725.

laar (j. o. van). Iets over den vasten toestand. VII. (Slot). 3.

— Over de veranderlijkheid der grootheid b in de toestandsvergelijking van van der

Waals oolc in verband met de kritische sroothedeii. I. 367. II. 445. III. COS. IV. 777.

— Over eenige bij het kritische punt geldende betrekkingen. 923.

— Over de waarde van eenige differentiaalquotienten in het kritische punt, in

verband met de coëxisteerende phasen in de nabijheid van dal. punt en met den

vorm der toestandsvergelijking. 1229.

lange (s. j. de). De Nucleus ruber bij reptiliën. 1256.

laue (m.) Ueber den Begrirl' der Energieströmung. 955.

lebstolling (Het antagonisme tussohen citraat en calciumzout bij de). (Ie mede-

deeling). 1343.

leeuw (h. l. de en A. Smits. Het stelsel zwavel. 400.

— Bevestigingen van de theorie van het verschijnsel allotropie. II. 12S5. 1289.

L e e u w e n (m. d o c t e r s van) en Mevrouw J. Docters van Leeuwen-Rkynva an.

Over de verspreiding der zaden van enkele Dischidia-soorten door middel van

een miersoort : Iridomyrmex myrmecodiae Emery. 131.

legierungen (Der magneto-optische KERii-Effect bei ferromagnetischen Verbindungen

und). II. 10S6.

Leguminosen (Enkele waarnemingen over eenige nieuwe en minder bekende gevallen

van tropische) met mechanisch prikkelbare bladeren. 49.

lely (c). Jaarverslag der Geologische Commissie over 1911. 990.

lichtprikkels (Onderzoekingen over de geleiding van) bij kiemplanljes van Avena. 258.

LINDEN (t. van der). Over de benzolhexachloriden en hunne afbraak tot

trichloorbenzolen. 218.

— Over het mechanisme der benzolsubstitutie en over de tegenstelling der vorming

van para-ortho- tegenover meta-substitutieproducten. 739.

— Opmerkingen van den Heer A. F. Holleman. 746.

— Over de additie en de additieproducten van chloor aan de dichloorbenzolen. 898.

Lipase (Thermo-tolerante). 126.

LITSEA ODOR1FERA val. (Trawasolie) (Over de aetherische olie van). 194.
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lohuizen (t. van). Keeksen in de spectra van tin en antimoon. 1427.

Londen (Uitnoodiging van de Royal Society te) tot bijwoning- van de feestelijke her-

denking van het 250 jarig bestaan. 812.

lorentz (H. A ). Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. J. van Laar:

„Iets over den vasten toestand'' VII (slot). 3.

— Aanbieding eener mededeeling van den lieer YV. Nernst: „Ueber die Unvertriig-

lichkeit des von mir aufgestellten Warmetheoreras rait der üleichung von van der

Waals bei sehr tieten Temperaturen". 64.

— Over de massa der energie. 87.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer L. S. Ornstein: „Energie en

waarschijnlijkheid". 243.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. J. van Laar: ,,Over de ver-

anderlijkheid der grootheid /; in de toestandsvergelijking van van der Waals

ook in verband met de kritische grootheden" I. 307. IL 445. III. GOS. IV. 777.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer L. S. Ornstein : „Opmerking

over het verband der methode van GlBlss met die van den vinaal en van de

gemiddelde weglengte bij de afleiding van de toestandsvergelijking". 7'JO.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. J. van Laar: „Over eenige bij

het kritische punt geldende betrekkingen". 923.

-— Over de theorie der energie-elementen. 1103.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer L. S. Ornstein : „Over den vasten

toesland. I. Een-alomige stollen". 1117.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. J. van Laar: „Over de waarde

van eenige differentiaalquotienten in het kritische punt, in verband met de coüxis-

teerende phasen in de nabijheid van dat punt en met den vorm der toestands-

vergelijking". 1220.

— Bekrachtiging van zijne benoeming lot Voorzitter. 12S8.

— Aanbieding eener mededeeling van den lieer L. S. Ornstein „Toevallige dicht-

heidsafwijkingen in mengsels". 1380.

lor ia (s t.). Der magneto optische KERR-ell'ect bei ferromagnetischen Verbindungen

iind Legierungen. II. 1080.

lucht (Over het isoleerend vermogen van vloeibare) voor hooge spanning en voor het

electro-optisch Keru effect in vloeibare lucht. 731.

luciitheweging (Over den afwijkingshoek tussuhen gradiënt van luchtdriikking en). .848.

LUIK (Circulaire van de „Association des ingénieurs électrieiens sortis de 1'Institut

clectrotechnique Montefiore te). 1288.

lu ï mes (.). l. ii.) — Bericht van den Minister van Binneulandsche Zaken, dat de

Heer (-) benoemd is tot plaatsvervangend lid bij de Commission internationale

polaire. 462.

lijnen (Over den loop der 1'T-) voor standvastige samenstelling in het stelsel:

aether-antrachinon. 142.

- (Algemeene beschouwingen over de raakkrommen van oppervlakken met kegels,

met toepassing op de verzadigings- en biuodale) in tertiaire stelsels. 470,

lijnen- spectra (Som- en verschiltrillingen in). 434.
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ma vnsisreedte (Onderzoek omtrent ile empirische termen in de middelbare maans-

lengte en omtrent den constanten term van IIASSEN in de). 712.

— (Voortgezet onderzoek omtrent den constanten term in de) volgens de meridiaan-

waarnemingen te Greenwicli. 1125.

maanslengte (Onderzoek omtrent de empirische termen in de middelbare) en omtrent

den constanten term van H aksen in de maansbreedte. 7 12.

— (Voorloopige mededeeling omtrent berekeningen over termen in de) van nage-

noeg maandelijksche periode volgens de meridiaan- waarnemingen te Greenwicli.

1200.

NAAitsE (.i.) en A. Smits. Over het stelsel: water-phenol. 100.

magnetische onderzoekingen. IV. Over paraiuagnetisme bij lage temperaturen. f)36.

8i'3. V. De aanvangssusceptibiliteit van nikkel bij zeer lage temperaturen. LI o 8.

manganosulfaat (Over het stelsel : water-alkohol-). 933.

martin (k.). Enkele beschouwingen over de geologie van Java. 10.

— Over geologische gegevens uit het Zuidwestelijke gedeelte van Niemv-Guinea. 428.

— Over de geologie van Java, speciaal van .logjakarta. 991. 1151.

massa (Over de) der energie. 87.

— (Energie en). 342. II. 9C2.

MASSINK (a.) en F. A. II. Seri reinemakers. Over enkele verbindingen van nitraten

en sulfaten. 1084.

melkweg (De) en de slerstroomen. 490.

— (Een photographisehe methode tot onderzoek van den bouw van den). GOS.

MENGbaarheid (Over de vraag naar de) in den vasten toestand tusschen aromatische

nitro- en nitroso verbindingen. III. 700.

— (Onderzoekingen omtrent de) van vloeistoffen. 725.

mengsels (Isothermen van e'énatomige stoffen en hunne binaire), X. Hel gedrag van

argon ten opzichte van de wet der overeenstemmende toestanden. 6S. XI. Opmer-

kingen betreffende de kritische temperatuur van neon en het smeltpunt van zuur-

stof. 73.

— (Over de condensatieverschijnselen bij) van koolzuur en nitrobenzol in verband

met dubbele retrograde condensatie. 359.

— (Toevallige dichtheidsafwijkingen in). 1380.

M enke (j. B.) en F. M. Jaeoer. Studiën over het teilurium. II. Over verbindingen

van teiluur en jodiura. 695.

mensch (Over de afscheiding' van spiertonus bij den) onder den invloed van spier-

tonus. 178.

— (Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling der wervelkolom van den). 1159.

meridiaanwaarnemingen (Voortgezet onderzoek omtrent den constanten term in de

maansbreedte volgens de) te Greenwicli. 1125.

— (Voorloopige mededeeling omtrent berekeningen over termen in de maanslengte

van nagenoeg maandelijksche periode volgens) te Greenwicli. 1200.

MESLIN (m.). Inzending eener Notice de ses travaux scientitiques. 171.

meterconventie (Benoeming eener Commissie van advies over toetreding van Nederland

tot de in 1875 gesloten internationale). 2. Verslag hierover. 178. 409.
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Meteorologie. J. P. van der Stok en P. H. GallÉ: „Over de verandering via bet

weder ia verband met locale toestanden." 839.

— J. P. van' der Stok: „O^er dea afwijkingshoek tusschen gradiënt van lucbt-

drnkking en luclitbeweging", 848.

— D. F. Tollenaar: „De invloed der aarderotatie op zuivere driftstroorningen". 1204.

methode van Gibbs (Opmerking over het verband der), met die van den viriaal en

van de gemiddelde weglengte, bij de afleiding van de toestandsvergelijking. 790.

metingen van brekingsindices van gassen onder boogen druk. 1ste mededeeling. De

dispersie van waterstof. 62 i.

Microbiologie. X. L. Sóhngen : „Thermo-tolerante lipase". 126.

middelpunten (Nieuw onderzoek omtrent de) der integralen van differentiaalvergelij-

kingen van de eerste orde en den eersten graad. Ie gedeelte. 1354.

middenhersenen (De rangschikking van de motorische kernen in de Oblougata en)

bij Chimaera monstrosa vergeleken bij die van andere vissclien. 1141.

minahassa (Aanteekeningen over het Sopoetan-gebergte in de). 1ste gedeelte. 110.

2de gedeelte. 273.

minister van Biuueulandsche Zaken. Bekrachtiging der benoeming van de heeren

J. P. Küenen tot gewoon lid en W. Voigt tot buitenlandsch lid. 2.

— Bericht dat Z.Exc. geen vrijheid kan vinden het afvaardigen van een llegeerings-

gedelegeerde met tiuautieelen steun naar het Sste internationale congres voor

toegepaste scheikunde te bevorderen. S6.

— Bericht dat er geen bezwaar bestaat tot uitzending van den Heer H. Planten

naar de wetenschappelijke laboratoria op den Col d'Olen. 170.

— Verzoek om een ander plaatsvervangend gedelegeerde aan te wijzen voor de

Commission polaire internationale. L70.

— Bericht dat de Heer J. L. Luïmes benoemd is tot plaatsvervangend lid bij de

Commission polaire internationale. 462.

— Aanbieding boekgeschenk van den Heer A. A. van Pelt Lechner : „Oölogia

neerlandica". 420.

— Toezending van bet door den Heer H. Planten ingezonden verslag zijner werk-

zaamheden in bet Laboratorium op den Col d'Olen. 638.

— Verzoek om advies over het afstaan van bet Register der grondboringen van de

Zuiderzee, berustende bij de Geologische Commissie, aan de Zuiderzee-vereeni-

snuir. 1 150.

— Bericht dat aan Prof. E Cohen te Utrecht is verleend een subsidie van ƒ SOU.

—

voor de uitgave der Tabellen voor chemische, pbysische en technologische con-

stanten. 1150.

— Bericht van de bekracluigiug door H. M. van de benoeming van de Heeren

H. A. Lohentz, D. J. Korteweu en P. Zeeman tot Voorzitter, Onder-Voorzitter

en .Secretaris der Afdeeling. 12SS.

— van Waterstaat (Bericht vm\ den) dat aan het verzoek van de Geologische

Commissie om het subsidie voor bet loopende jaar spoedig betaalbaar te stellen

zal worden voldaan. 639.

— Bericht dat Z.Exc. bereid is voor 1913 het gewone subsidie van f 1000.— aan

de Geologische Commissie te verleenen. 128S.
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MINJAK LAGAM (Oven. 1022.

minnesota (Uitnoodiging van de University te) tot bijwoning van de plechtige instal-

latie van den Heer G. E. Vincent als President. 170.

mogenuorff (e. e.). Som- en verschiltrillingen in Iijnenspectra. 434.

mohr (e. c. j u l.). Over de*structuur van eenige silikaten. 12S5.

moleculaire attractie ^Over de wet der) bij electrische dnbbelpunten. 1268.

molengraaff (g. a. F.). Aanbieding eener inededeeling van den Heer H. A.

Brouwer : „Over eigenaardige zeefstructuren in alkalirijke stollingsgesteenten". 213.

— Aanbieding eener raededeeling van den Heer B. G. Escher : „Over een hoofd-

voorwaarde tot het ontstaan van een dekbladenbouw". s67.

miiu (.J. w.). Aanbieding eener mededeeling van den Heer C. tan Wisselingh :

„Over den eelwand van Closterium, met beschouwingen over celwandgroei in het

algemeen". 908.

m o n T E s a n o (D ). Sur la theorie des complexes bilinéaires de couiques. 5S4.

mossel (Over de trilhaarbeweging in de kieuwen van de). 1074.

motorische kernen" (De rangschikking van de) in de Oblongata en middenhersenen

van Chimaera monstrosa vergeleken bij die van andere visschen. 1141.

Natuurkunde. J. J. van Laar: „Iets over den vasten toestand". VII (slot). 3.

— W. Xernst : „Ueber die Unveitriiglichkeit des von mir aufgestellten V\ armethe-

orems mit der Gleichung von van der Waals bei sehr tiefen Temperaturen". 64.

— H. Kamerlingh On.nes en C. A. Crommelin: „Isolhermen van éénatomige

stoffen en hunne binaire mengsels. X. Het gedrag van argon ten opzichte van de

wet der overeenstemmende toestanden". 68. XI. „Opmerkingen betreffende de

kritische temperatuur van neon en het smeltpunt van zuurstof". 73.

— H. Kamerlingh Onnes en Alrert Peruier: „Over paramagnetisme en diaraag-

netisme bij zeer lage temperaturen". 75.

— H. Kamerlingh Onnes: „Verdere preeven met vloeibaar helium". 81. 162.

036. 793. 799.

— H. A. I.orentz : „Over de massa der energie". 87.

— L. S. Ornstein : „Entropie en waarschijnlijkheid". 243.

— J. D. van der Waals Jr. : „Energie en massa". 342. II. 902.

— Ph. Kohnstamm en J. C. Reeders: „Over condensatieverschijnselen bij mengsels

van koolzuur en nitrobenzol in verband met dubbele retrograde condensatie". 359.

— J. J. van Laar : „Over de veranderlijkheid der grootheid // in de toestands-

vergelijking van van der Waals ook in verband met de kritische grootheden"

I. 367. II. 445. III. COS. IV. 777

— J. P. Kuenen : „Enkele opmerkingen aangaande het beloop der binodale lijnen

in de v a"-tiguur bij het driephasen-evenwicht". 423.

— E. E. .Mogendorff : „Som- en verschiltrillingen in lijnen spectra". 434.

— P. Zeeman en C. M. Hoogenroom : „Eiectrische dubbele breking in nevels". I.

570. II. 921.

— J. D. van dfr Waals : „Bijdrage tot de theorie der binaire mengsels". XVI.

597. XVII. 654. XVIII. 937. XIX. 1215. XX. 13ü6.

— L. H. Siertsema en M. de Haas : „Metingen van brekingsindices van gassen

onder hoogen druk". 1ste mededeeling. De dispersie van waterstof. 624.
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Natuurkunde. H Kameklixgh Onnes en A. I'ekriek : „Magnetische onderzoekingen.

IV. Over pnramagnetisme bij lage temperaturen". 636. 803. V. „De annvangssuscep-

tibiliteit van nikkel bij zeer lage temperaturen." 1 13S.

— Morris Owen : „Thermomagnetic ]iroperties of elements". 073.

— .1. P. Ki'enen : „Onderzoekingen omtrent de mengbaarheid van vloeistoffen." 725.

— 1'. Zeeman: „Over liet isoleerend vermogen van vloeibare lucht voor booge

spanning en over bet electro-cptiscb KEKR-etlect in vloeibare lucht". 731.

— L. S. Ornstein : „Opmerking over bet verband der methode van Giiibs met die

van den viriaa! en van de gemiddelde weglengte, bij de afleiding van de toestands-

vergelijking". 790.

— Pit. Kohxstamm en L. S. Ornstein : „Het warmte theorema van NERNsTende

chemische feiten". S09. S22.

— J. J. van Laar: „Over eenige bij het kritische punt geldende betrekkingen". 923.

— M. Laue: „Ueber den Begritï der Energieströmung". 955.

— J. D. vax der Waals Jr. : „Over het begrip energiestrooraing". 95 S.

— St. Loria : „Der magneto-optisehe KERR-Efl'ect bei ferro-niagnetischen Yerb'n-

dungen und Legierungen". II. 1 OSC.

— H. A. Lorentz: „Over de theorie der energie-elementen". 1103.

— L. S. Ornstein: , Over den vasten toestand. I. Eenatomige storten". 1117.

— J. J. van Laar : „Over de waarde van eenige differentiaalquotiënten in het

kritische punt, in verband met de cocxisteerende phnsen in de nabijheid van dat

punt en met den vorm der toestandsvergelijking". 1229.

— J. D. van der Waals Jr : „Over de wet der moleculaire attractie bij electri-

sche dubbelpunten". 1268.

— W. H. Jilil's: „Enkele uitkomsten verkregen bij de waarneming van de ring-

vormige zonsverduistering op 17 April 1912". 1324.

— L. S. Ounstein : „Toevallige dichtbeidsafwijkingen in mengsels". 13S0.

— W. H. Keesom : „Over de afleiding van de toestandsvergelijking uit het

1'oLTZMANN'sche entropiepri'.icipe". 1390.

— W. H. Keesom: „Afleiding van den tweeden viriaal-coëfficient uit bet Boltzmann-

sche entropieprincipe, voor stoffelijke punten (eventueel harde bollen met centralen

bouw) die centrale krachten op elkander uitoefenen, en voor harde centraal
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— W. J. de Haas : „Isothermen van tweeatomige gassen en van hunne binaire
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sibiliteit van waterstof bij 20° O X. Over de bepaling van de eompressibiliteit
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volumenometer". 1422.
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zuurstof. 73.
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XX REGISTER.

nevels (Kleetrische dubbele breking in). I. 570. II. 921.

nierstrasz (v. e.). Eenige caloriuietrische oiulerzoekingen over voorkomen en
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nitraten en sulfaten (Over enkele verbindingen van). 1084.
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nitro- en nitroso-verbindingen (Over de vraag naar de mengbaarheid in den vasten

toestand tusschen aromatische). 700.
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O L i e j r. (j.) en H. R. Kruijt. Photo-elektrische verschijnselen bij zwavelantimoon
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mededeeling 24.
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paalde stelsels van kegels. 1ste mededeeling. 574.
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der) bij weefsels. 1013.
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d'arscnobenzol. La ililution en thérapeutique intraveineuse". 809. 813.
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plaatsvervangend lid te benoemen als gedelegeerde bij de Commissie voor het

internationale). 170.
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prismotoop (Over de kenmerkende getallen van het). 430.

puntgroefen (Oppervlakken, ruimtekrommen en) als meetkundige plaatsen in toppen

van bepaalde stelsels van kegels. 1ste mededeeling. 57 4.

RAAKKitoMMEX (Algemeene beschouwingen over de) van oppervlakken met kegels, met

toepassing van de verzadigings- en binodale lijnen in ternalre stelsels. 476.

racemie (Theoretische en experimenteele onderzoekingen over partieele). 407. Verslag

hierover. 421.

radioactiviteit (De) van rubidhim in kuliumverbindingen. II. 1338.

radiumgeiialte (Onderzoekingen over het) van gesteenten. III. 1045.

reactiviteit (Over de) der halogeen-dinitro-pseudo-euuiolen en hun additieproduct

met salpeterzuur. 1043.

reeders (j. c.) en Ph. Kohnstamm. Over de configuratieverschijnselen bij mengsels

van koolzuur en nitrobenzol in verbind met retrograde condensatie. 359.

reptilien (De Nuoleus ruber bij). 1256.

reptiliengebit (Over de structuur van het). S74.

rom burg ii (p. van). Over de aetherische olie van Litsen odorifera Val. (Trawas-

olie). 194.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer F. M. Jaeger: ,,De fotochemische

omzettingen van ferritrichlooracetaat-oplossingen". 295.

— Aanbieding eener mededeeling van den Meer F. M. Jaeger: „Een merkwaardig

geval van isopolymortie bij zouten dor alkalimetalen". 399.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer 1'. .1. H. van Ginneken : ..Suiker-

oplossingen en kalk", 323.

— Aanbieding eener verhandeling van wijlen den lieer II. Dutilii : „Theoretische

en experimenteele onderzoekingen over partieele racemie". 407. Verslag hierover. 42 L.

— Aanbieding eener mededeeling vau den Heer F. M. Jakoer: „Bijdrage tot de

kennis der natuurlijke sulfoantimonieten". I 497. II. 510.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer 11. J. Doornboscii : „Over jodiden

vau de elementen der stikstof-groep". 516.
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romburgh (p. vak). Aanbieding eener mededeeling van de Heeren J. Olie

jr. en H. R. Kruyt: „Photo elektrische verschijnselen bij zwavelantimoon (nnti-

moniet)". 692.

— Aanbieding eener mededeeling van de Heeren F. M. Jaeger en J. B. Menke :

„Studiën over het tellurium II. Over verbinding?!! van tellnur en jodium". 695.

— Aanbieding eener mededeeling van de Heeren F. M. Jaeger en J. 1!. N. van

Kregten: ,,Over de vraag naar de mengbaarheid in den vasten toestand tussehen

aromatische nitro- en nitroso-verbindingen". III. 700.

— Benoemd tot vertegenwoordiger der Akademie op het 8ste Internationaal Con-

gres voor toegepaste scheikunde. 991.

- Aanbieding eener mededeeling van de Heeren L. van Itallie en M. Kekboscii:

„Over Minjak Lagam". 1022.

- Aanbieding eener mededeeling van i\en Heer L. van Itallie: „Over Diptero-

carpol". 10 24.

— Aanbieding eener mededeeling van den lieer J. W. lf. Heüx : „Over eenige

inwendige verzadigde aethers". 1330.

ROS en berg (e. W.). Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling der wervelkolom
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r ö t il i g (pabl) Aanbieding eener verhandeling: „Beitriige zum Studium des Ceu-
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RL'ülDlUM (De radioactiviteit van) en kaliumverbiiulingen. II. 133S.

ruimtekrommen (Ken bilineaire congruentie van biquadratische) der eerste soort. 197.

— (Oppervlakken) en puntgroepen als meetkundige plaatsen van toppen van be-

paalde stelsels van kegels. 1ste mededeeling. 571.

— (Over twee lineaire congruenties van biquadratische) der eerste soort. 1176.

salicylzl'ür (Over een biochemische methode ter bepaling van kleine hoeveelheden)

naast een overmaat p. oxybenzoëzuur. 54S.

sai.I'ETERZUür (Over de reactiviteit der halogeen-dinitro pseudo-cumolen en hun

additieproduct met). 1043.

8 A N ü E B A K II U IJ Z E N (E. F. VAN D E). Zie BaKUUUZEN (E. F. VAN DE SaNDE).

SANDE BAK II UU ZEN (il. G. V A N IJ E). Zie BaKIRIJZEN (H. G. VAN DE SaNDE).

salromatlm venoslm sciioit (De werking der ademhalingsenzymen van). 20B,

srilEFFF.it (F. E. c). Over het systeem : zwavel-waterstof water. 101.

— Over gasevenwichten. 761.

— en J. P. Treub. Dampspanningsbepnlingen van het stikstoftetroxyd. 529.

Scheikunde. (Programma's van het 8ste Internationale congres voor toegepaste). 2. Uit-

noodiging tot het zenden van een afgevaardigde. 420.

— A. W. K. de Jong: „Inwerking van zonlicht op allokaneelzuur". 55.

— A. Smits: ,,0/er terugloopende smeltlijnen". 2de mededeeling. 57.

— Bericht van den Minister van Binnenl. Zaken dat Z.Kxc. geen vrijheid kan vinden

de afvaardiging van een llegeeringsafgevaardigde met iinantieelen steun naar het
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— A. Smits en J. Maarse : „Over het stelsel waler-phenol". 100.

— F. E. C. Scheffer: „Over het systeem zwavel-waterstof-water". 104,
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Scheikunde A. Smits : „Over terugloopende flaraplijneu". 1ste mededeeling. 130.

— A. Smits en J. I'. Tredb: „Over den loop der PZ'-lijnen voor standvastige

samenstelling in liet stelsel: aetber-antrachinon". 142.

— A. Smits en ,1. P. Tueib : ,,Over terugloopende smeltlijnen". 3de mededeeling. 148.

— P. van Rohbukgu : „Over de aetherische olie van Litsea odorifera Val. (Trawas-

olie)"'. 194.

— T. van* der Linden : „Over de benzolhexachloriden en hunne afbraak tot trichloor-

benzolen"'. 218.

— A. Smits: .,He toepassing van de nieuwe theorie der allotropie op het stelsel

zwavel". 231.

— F. M. Jaeger : ,,üe fotoeheinische omzettingen van ferritrichlooracetaat-oplos-

singen". 295.

— F. M. Jaeger: „Een merkwaardig geval van isopolymortie bij zouten der alkali-

metalen". 309.

— P. J H. van (jINN'Eken : „Suikeroplossingen en kalk". 323.

— A. Smits en 11. L. de Leeuw : „Over het stelsel : zwavel''. 400.

— Aanbieding eener verhandeling van wijlen den Heer H. Dlt'LH : „Theoretische

en experimenteele ouderzoekingen over partieele racemie". 407. Verslag hierover. 421.
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' F. M. Jaeger: „Rijdrage tot de kennis der natuurlijke sulfo-antimonieten".
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— F. M. Jaeger en H. S. van Klooster: „Bijdrage tot de kennis der sulfo-
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— H. T. Doornboscii : , Over jodiden van de elementen der stikstof-groep". 516.

— F. E. C. Schffffr en J. P. Treub: „Dampspanningsbepalingen van het stikstof-

tetroxyd". 529.

— A. Smits: .,Het systeem ijzer-koolstof'. 542.

— J. Hceseken en H. Waterman: , Over een biochemische methode ter bepaling

van kleine hoeveelheden salicylzuur naast een overmaat p-oxybenzoëzuur". 5 1S.

— A. F. Holleman': „Over de eliloreeiing van benzoözuur". (Maar aanleiding van

een experimenteel onderzoek van wijlen den Heer J. Th. Bornwater). 736.

— ,T. Boeseken en II. Waterman: „Over de werking van eenige benzolderivaten

op de ontwikkeling van petiieilluim glaucum". 552.

— J. Böeseken, A. Schweizer en G. F. van der Want: „Over de hydratatie-

snelheid van eenige cyclische zuuranhydriden". 567.

— J. Olie Jr en H. Kruyt: „Photo-elektrische verschijnselen bij zwavelantimoon

(antimoniet)". 692.

— F. M. Jaeger en J. B. Mekke: „Studiën over Tellurium. II. Over verbindingen

van telluur en jodiura". 695.

— F. M. Jaeger en J. F. N. van Kregten : „Over de vraag naar de mengbaar-

heid in den vasten toestaud tusschen aromatische nitro- en nitroso-verbindingen".

III. 7Q0.

— T. van DFii Linden : „Over het mechanisme der benzolsubstitutie en over de

tegenstelling tier vorming van para-ortho- tegenover meta-substitutieproducten''.

739. Opmerkingen van den Heer A. F. Holleman. 746.
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Scheikunde. A. Smits: „Das Gesetz der Umwnndlungsstufen in het liclit van de theorie

der nllotropie". 748.

— F. E. C. Scheffek : „Over gasevenwichten". 761.

— H. Vermeulen : „Over eenige trinitro-anisolen". 807.

— A. F. Holleman en II. Vermeulen: ,,De nitrntie van toluol". S91.

T. van der Linden : „Over de additie en additieproducten van chloor aan de

dichlooibenzolen". 898.

— F. A. H. Scureinemakeus en J. B. Deuss : „Over liet stelsel: water-nikohol-

manganosulfant". 933.

— L. van Itallie en M. Kerbosch : „Over Minjak Lagain"'. 1022.

— L. van Itallie : „Over Dipteroearpol". 1024.

— .1. Böeseken : „üe configuratie van het benzol, het mechanisme der benzol-

substitutie en over de tegenstelling der vorming van paraortho-tegenover meta-

siibstitiitie])roducteii
,

\ 1027.

— A. Huender : „Over de reactiviteit der halogeen-dinitro-pseudocumolen en hun

additieproduct met salpeterzuur". 1043.

— E. H. Büciiner : „Onderzoekingen over het radiumgehalte van gesteenten".

III. 1045.

— F. A. H. Schreinemakers en A. Massink : „Over enkele verbindingen van

nitraten en sulfaten". 1084.

— A. Smits en H. L. de Leeuw: „Bevestiging van de theorie van het verschijnsel

allotropie". II. 1285. 1289.

— Aanbieding eener verhandeling vau den Heer E. C. Jul. Mohr: „Over de

structuur van eenige silikaten". 1285.

— J. W. le Heux : „Over eenige inwendige verzadigde aethers". 1330.

— A. F. Holleman en J. P. Wibaut: ,,De nitratie van ortho-chloortoluol". 1333.

— E. H. Büciiner: „De radioactiviteit van rubidium- en kaliumverbindingen". III. 1338.

s c ii m u ï z e E (j.). Over de oriünteering van kristaldoorsneden met behulp van de

traces van twee vlakkeu en de optische uitdooving". 35.

schout e (p. iï.). üe vijfhoekige projecties van de regelmatige vijfcel van de half-

regelmatige polytopen uit haar afgeleid. 39.

— Aanbieding eener verhandeling : „Analytical treatment of the polytopes regularly

derived from the regular polytopes". Part. I. The simplex. 83.

— Over de kenmerkende getallen van het prismotoop. 430.

— Oppervlakken, ruimtekrommen en puntgroepen als meetkundige plaatsen van

toppen van bepaalde stelsels van kegels. 1ste mededeeling. 574.

schreinemakers (f. a. h.). Verslag over eene verhandeling van wijlen den

Heer H. Dutilfi. 421.

— en J. B. Deuss. Over het stelsel : water-alohokl-inanganosulfaat. 933.

— en D. J. Korteweg. Algemeene beschouwingen over de raakkrommen van
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